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ÖZET 

6360 SAYILI KANUN SONRASI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE 

YEREL HİZMETLERİN KIRSAL KALKINMAYA ETKİLERİNİN 

ANALİZİ: MANİSA SALİHLİ ÖRNEĞİ 

Türk idari sisteminde yapılan birçok atılım; hem merkezi yönetimde hem de 

yerel yönetimlerde önemli değişikliklere neden olmuştur. 6360 sayılı Kanun, yerel 

yönetimler açısından bugüne kadar ortaya konan yasalar arasında en radikal değişim 

ve dönüşümü sağlamayı amaçlayan hukuki metin olarak göze çarpmaktadır. 

2012 yılında yürürlüğe giren 6360 sayılı Büyükşehir Kanunu ile köylerin 

tüzel kişiliği kaldırılmış ve bağlı bulundukları ilçelerin mahallesine 

dönüştürülmüştür. Dolayısıyla, kırsal ve kentsel nüfus arasında bir ayrım 

kalmamıştır. Ancak, kırsal yerleşim yerlerinde yaşayan insanların sosyal yapısı, 

ekonomik geçim kaynakları ve çevre ile ilişkileri şehirden oldukça farklıdır. Kırsal 

yerleşimler, doğa ile insan arasındaki ilişkinin kentle daha uyumlu olduğu ve 

geleneksel yaşamın sürdüğü yerlerdir. Ayrıca kırsal alanların karşılaştığı sorunları 

çözme yeterliliği de pek fazla değildir. 

Kırsal kalkınma çalışmaları çoğunlukla tarıma odaklanır, halkın katılımı göz 

ardı edilir ve kırsala özgü yaklaşımlar planlamaya dahil edilmez. Kırsal yerleşimler 

ile ilgili planlama ve yasama sistemindeki boşluk devam etmekte ve kırsal kesimi 

kararları ile birleştiren Büyükşehir Yasası, kırsal alanları pek çok yönde 

etkilemektedir. Bu çalışmada; 6360 sayılı Kanun sonrası büyükşehir belediyelerinde 

yerel hizmetlerin kırsal kalkınmaya etkilerinin, Manisa Salihli örneğinde ne yönde 

ilerlediği incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Kırsal Alan, Kırsal Kalkınma, Büyükşehir Belediyesi, 

Belediye, 6360 sayılı kanun.  
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GİRİŞ 

 Türkiye’de kentsel nüfus oranı her geçen gün artmaktadır. Kentsel nüfusun 

toplam nüfusa oranı; 1960 yılında %32, 1980’de %44, 2011’de %77, 6360 sayılı 

kanun sonrasına 2018 yılı itibariyle %93’e ulaşmıştır.6360 sayılı kanun, Türk yerel 

yönetim sisteminde devrim niteliğinde değişiklikleri beraberinde getirmiştir. 

Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından yeni ve mevcut büyükşehir belediyesi 

sınırları içinde en azından “kağıt üzerinde” kırlı-kentli ayrımı kalmamıştır. 

Büyükşehirlerde, “köy” olarak ifade edilen ve aynı zamanda yerel bir yönetim 

birimi olan yerler, sınırların il mülki sınırlarına genişletilmesiyle kaldırılmıştır. 

Sonuç olarak, bazı illerde köy kavramı yasal olarak kullanılmaya ve tanınmaya 

devam ederken, bazı illerde ise tamamen kaldırılmıştır. Köylerin tüzel kişiliğinin 

kaybı aynı zamanda bu alanların yerel özerkliklerini kaybettiği anlamına 

gelmektedir. 30 ilden oluşan tüm kasaba ve köylerin yürütme ve karar alma organları 

göz önüne alındığında, yerel yönetimlerle ile ilgili çok sayıda seçilmiş aktör ortadan 

kalkmıştır. 

Bugün nüfusun büyük bir kısmı il ve ilçe sınırlarında yaşamaktadır Yasa 

öncesi bu oran %77 iken, yasa sonrasında %93’e ulaşmıştır.  Bilindiği gibi, 

Türkiye'de tarım sektörünün karşılaştığı yapısal ve politik problemler nedeniyle, yasa 

öncesi dönemde de tarımsal arazilerin ve kırsal nüfusun azalması yönünde bir eğilim 

bulunuyordu. Bu durumda asıl kaygı, kırsal kesimde idari açıdan % 7'ye düşen 

gerilemedir. Başka bir deyişle, kanunun böyle bir çevre için sonuçları olması 

muhtemeldir. Bu sonuçlar sadece sayısal olarak değil, demografik, ekonomik, 

psikolojik ve sosyal anlamda da Türkiye’yi etkileyecek sonuçlar olacaktır.  

Bu kanun, kentsel yerleşimler için tasarlanan bir sistemin kırsal alanlara 

uyarlanmasından doğabilecek birçok sorunu akla getirmektedir. Örneğin, büyükşehir 

belediyeleri hizmetleri nasıl sağlayacak, daha önce hizmet götürülmeye alışkın 

olunmayan yeni mahallelere hizmet götürebilecek mi ? Götürülecek hizmetler 

verimli olacak mı? Soruları hala cevaplanmayı beklemektedir. 

 Bir yandan, büyükşehir belediyesinin (BŞB) uzak bölgelere sunduğu 

hizmetlerin, hem yerindelik hem de etkinlik ilkelerine aykırı olduğu, diğer yandan 

kırsal hizmetlerin nasıl sunulduğu, tartışmalara neden olmaktadır. Birbirinden çok 

farklı alanları tek bir noktadan yönetmek, vatandaşlara bir kesinti ve hizmetlerde 

karışıklık olarak geri dönecek mi? Büyük kent yerleşmeleri için önceden planlanmış 
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bir sistem yıllardır onlarca şehir merkezinde uygulandığı için, yeni büyükşehir 

alanının başarılı olup olmadığını test etmek için kırsal alanlar en iyi yerler olacaktır. 

Yasa birçok yönüyle çeşitli sorulara yanıt aramaktadır. Bu sorular; 

hizmetlerin etkililiği ve verimliliği etkilenecek mi? Belediyeler arası Koordinasyonu 

artıracak mı? Tarımsal üretim maliyetlerini azaltacak mı? Soruları henüz yanıt 

bekleyen sorulardır. Bu sorular hakkında kesin bir yargıya varmak şu aşamada erken 

gibi görünse de, bu zamana kadar elde edilen göstergeler, 6360 sayılı Yasa’nın kırsal 

kesim için bir fırsat mı yoksa tehdit mi oluşturacağı konusunda önemli sinyaller 

vermektedir. 

 

 

 

  



3 
 

ABSTRACT 

ANALYSİS OF THE EFFECTS OF LOCAL SERVİCES ON RURAL 

DEVELOPMENT İN METROPOLİTAN MUNİCİPALİTİES AFTER THE 

LAW NO. 6360: THE CASE OF MANİSA SALİHLİ 

Many enterprises in Turkish administrative system caused important changes 

in both central administration and local administration.The law no 6360, draws the 

attention as being a jural text which aims to provide the most radical change and 

transition among the laws which have been legislated  up to now by the local 

administrations. 

With the law  no 6360 of Metropolitan municipalities which was effectuated 

in 2012, the legal entities of villages were abolished and were transformed into 

neighborhood of the districts they were belonged to. So, there is no difference 

between rural and urban population.But the social structure, economical means of 

living and the relations with the others of the people living in the countryside are 

pretty different than the city. Rural settings are the places where the relation between 

the people and the nature are more coherent,and where people lead a traditional 

lifestyle. The sufficiency of rural settings isn't good enough to solve the problems 

they face. 

Rural progress works focus on the agriculture mosty; public participation is 

ignored and approaches which are peculiar to countryside are not included. The 

planning about the rural settings and the vacancy in the legislative system continue 

and the law of Metropolitan municipalities which combines countryside with its 

decisions, influences the rural settings in many aspects. In this study,in an example 

of Manisa Salihli,the effects of local services in Metropolitan municipalities on rural 

progress are going to be examined in what ways they will proceed after the law no 

6360. 

Keywords: Countryside, Rural Development, Metropolitan Municipality, 

Municipality, Law No. 6360.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 KAVRAMSAL ÇERÇEVE: YEREL YÖNETİMLER VE KIRSAL 

KALKINMA 

1.1. Yerel Yönetimler 

Yerel yönetimler, belirli bir alan içerisinde ve bu alana yönelik kamu 

hizmetlerini sunma yetki ve sorumluluğunu üstlenen, bu nedenle özerklik sahibi, 

yetkilendirilmiş kuruluşlardır. 

Dünyada kamu yönetimi alanında ulaşılan noktaya bakıldığında, 

yerelleşmenin ve yerel yönetimlerin öneminin arttığı görülmektedir. Yerel kamu 

hizmetlerinin üretilmesi ve sunulmasında verimlilik ve verimliliği sağlama ihtiyacı 

ve kamu hizmetlerinin vatandaşlar adına halka yakın birimlerce yerine getirebilmesi 

yerelleşmenin önemini artırmıştır. Bunun temel nedeni; yerel otoritelerin, insanların 

kendilerini yönetmesine izin veren kurumlar olmalarıdır, çünkü insanlar bunu kendi 

seçtiği organlar aracılığıyla yapmaktadır (Keleş, 1992: 49). İletişim medyası, sosyal 

medya gibi iletişim teknolojisindeki gelişmeler, halkın eğitim düzeyindeki artış, 

demokrasi seviyesi ve demokratik yerel taleplerin yükselişi, daha güçlü ifadelere 

zemin hazırlamıştır. Yerelleşmenin ve yerel yönetimlerin gelişmesiyle halkın hizmet 

talebi de hiç kuşkusuz artmıştır. Bunun sonucu olarak da yeni kamu yönetimi 

yaklaşımına uygun olarak karar alma süreci ve yönetim mekanizması merkezi 

seviyeden yerel seviyeye çekilmiş ve yerel yönetimler günümüzün güçlü bir yönetim 

birimi haline gelmiştir. Yerel yönetim, kamu gücünün doğrudan yerel güçler 

tarafından belirli bir coğrafi alanda kullanılmasını içeren bir olgudur (Köse, 2011: 

10). 

1982 Anayasasının 127. Maddesinde ise, yerel yönetimler; “İl, belediye veya 

köy halkının mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları 

kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından 

seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileridir.” şeklinde tanımlanmıştır. 

1.2. Yerel Yönetimlerin Tarihçesi 

Yerel yönetimler; görev ve yetkileri kanunlarla düzenlenmiş, devlet 

tarafından kurulup, organlarının halkça seçildiği özel gelir ve bütçesi olan, görevi 

halkın mahalli ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak olan birimlerdir. Bu 
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özelliklerinden dolayı yerel yönetimler demokratik bir yönetim yapısına sahiptir. 

Demokratik yapısından dolayı bu yönetim sistemi hemen hemen her toplumda 

uygulanmaktadır (Urhan 2008: 85-86).  

Yerel yönetimler, 18. ve 19. yüzyıllarda Avrupa’daki Endüstri Devrimine 

paralel bir şekilde gelişmeye başlamıştır. Osmanlı İmparatorluğunun Avrupa'nın 

üstünlüğünü kabul etmesiyle birlikte askeri alandaki yenilikler zaman içinde sosyal 

ve idari alana da etki etmiştir. On dokuzuncu yüzyılda batı dünyası, Osmanlı 

Devleti'nden idari derecelendirme ve adem-i merkeziyetçiliğe geçiş için 

düzenlemeler yapmasını istemiştir. Batıdan gelen bu baskı sonucunda Osmanlı 

Devleti ilk önce 1864 Vilayet Nizamnamesi ile ilk değişikliği yaparken, daha sonra 

1871 Valilik Yönetmeliği ile de yeni sistemin kuruluşu tamamlanmıştır. 

Tanzimat döneminde 1864 ve 1871 çerçevesinde adem-i merkeziyetçilik 

yönündeki çalışmalar başarısız olunca tekrar eski sisteme geçilmiş ve bu sistem 1913 

yılına kadar devam etmiştir. 1913 yılında yürürlüğe giren İdare-i Umumiye-i Vilayet 

Kanunu Muvakkati, adem-i merkeziyetçiliğin temel esaslarını benimsemiş, bu 

yaklaşım 1876 Anayasası’nın 108’inci maddesine “Vilayatın usulü idaresi tevsii 

mezuniyet ve tefriki vezaif kaidesi üzerine müesses olup derecatı nizamı mahsus ile 

tayin kılınacaktır” dayandırılmıştır (Gözüaçık, 2014: 25). 

Ülkemiz yerel yönetimler tarihinin en önemli yerel yönetim birimlerinden biri 

de hiç kuşkusuz Altıncı Daire-i Belediyedir. Tüm İstanbul’u değil, sadece Galata ve 

Beyoğlu semtlerini kapsayan Altıncı Daire-i Belediye günümüz modern 

belediyelerinin temelini oluşturmaktadır. Daha çok zengin kesime hitap eden bu 

belediye; cadde ve sokakların temizlenmesi, ışıklandırılması, isimlendirilmesi, 

kanalizasyon sistemi kurulması gibi pek çok yeniliğe öncülük etmiştir. Bugün 

Beyoğlu Belediyesine hizmet veren bina da yine Altıncı Daire-i Belediye tarafından 

yapılmıştır. 

 

1.2.1. 1923-1960 Arası Dönem 

1923'te Lozan Antlaşması ile 389 belediye Osmanlı İmparatorluğu'nun 

elinden alınmıştır. Bu belediyeler hizmetler ve altyapı konusunda son derece sınırlı 

ve yetersiz belediyelerdir (Oktay, 2008: 108). 

Cumhuriyet döneminde kentsel planlama açısından, başkent Ankara'nın ve 

savaş sonrası ağır hasar gören Anadolu şehirlerinin yeniden inşası yeni Türkiye 
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Cumhuriyeti yönetiminin öncelikleri arasındaydı. Bu doğrultuda, 1924’te 

Cumhuriyetin ilanından sonra, Ankara Belediye Kanunu çıkarılmış ve özel bir 

yönetim şekli Ankara’ya getirilmiştir. Şehremini, İçişleri Bakanlığı tarafından 

atanmıştır. Polis hizmetleri polis tarafından gerçekleştirilmiş ve devlet tarafından 

atanan çalışanların maaşları şehir tarafından karşılanmıştır (Dönmez, 1995: 165-

174).  

1924 yılında 442 sayılı Köy Kanunu'nun çıkarılması ile köy organlarına tüzel 

kişilik kazandırılmış ve köy kuruluşlarına, yeniden yapılanmayı hızlandırmak 

amacıyla geniş yetkiler verilmiştir. Bu dönemde belediyelere ilişkin ilk yasal 

düzenleme ise, 1930'da yayınlanan 1580 sayılı yasal Belediye Yasasıdır. Bu yasa ile 

yerel ve bölgesel düzenlemeleri yapmak ve ortadan kaldırmak gibi yetkileri olan ve 

tüzel kişiliğe sahip bir belediye yönetimi kurulmuştur.  Bundan hemen sonra, 1593 

sayılı Genel Sağlık Hukuku Kanunu ile belediyelerin çevre sağlığı, sağlık kurumları 

kurabilmesi ve sosyal yardım alanındaki işlevleri genişletilmiştir. 2008 yılında 

Belediye Yapı ve Yol Kanunu (2290 sayılı Belediye Belediyesi Bankası (İller 

Bankası) Kuruluş Kanunu), kabul edilmiş ve yatırımların desteklenmesi amacıyla da 

Belediye Kamulaştırma Kanunu çıkarılmıştır. Bu kanunlar ile  belediyelerin yetki ve 

sorumlulukları belirlenmiştir (Urhan, 2008: 85). 1948'de yayınlanan Büyük Belediye 

Gelirleri Yasası ile devlet gelirlerinden belediyelere nispi bir pay verilmesine karar 

verilmiş ve belediyeler belirli miktarda resim ve ücretle desteklenmeye çalışılmıştır 

(Nadaroğlu, 1998: 259). 

1580 sayılı kanun ile ülkedeki tüm belediyeler(İstanbul ve Ankara hariç), tek 

bir yasa uyarınca eşit görülmüş ve 1580 sayılı kanun bu eşitlik üzerine inşa 

edilmiştir. Belediye meclisinin, belediyelerde karar alma ve danışma organı olarak 

kurulması öngörülmüştür (Oktay, 2008: 148-149). 

1580 sayılı kanunun, dönemin koşullarını ve politik anlayışını yansıttığı 

açıkça hissedilmiştir. Belediyeler, tek partili yönetim yaklaşımının ideolojisi ve 

üstlendiği modernizasyon misyonu ile merkezi politikalara ve yönlere bağlı olarak, 

merkezi yönetimin il birimi olarak çalışmışlardır. Avrupa'da özerk yerel yönetimlere 

paralel olarak ülkemizde de yerel yönetimlerin görev ve yetkileri arttırılmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti modernizasyon çalışmaları yanında Osmanlıdan aldığı yerel 

yönetim mirasını da sürdürmüştür. Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı Devletinden 

alınarak devam ettirilen sistemle ile ilgili sıkı bir denetim mekanizması geliştirmiştir 

(Kalabalık, 2005: 66).  
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Cumhuriyet döneminde merkeziyetçilik ve adem-i merkeziyetçilik ilişkisi, 

yerel yönetim uygulamaları ile kentsel mekanın özelliklerinden yola çıkarak açıkça 

görülebilir. Cumhuriyetin kurucuları; birlik, modernizasyon ve ilerlemeden etkilenen 

bireyler oldukları için, otoriter ve merkezi yönetimden vazgeçmemişlerdir (Ökmen 

ve Parlak, 2008: 49). 

Cumhuriyetin kurucuları yerel yönetimleri bir hizmet kuruluşu olarak 

görmüşler, güçlü devletin güçlü yerel yönetimlerden geçtiğini düşünerek çalışmalar 

yapmışlardır. Ancak, gerek ülkenin şartları, gerekse dönemin Osmanlının yerel 

yönetimler konusunda güçlü bir mirasa sahip olmaması sonucu, bu çalışmalardan 

yeterince verim alınamamıştır. Cumhuriyet sonrası dönemde, yerel yönetimler ile 

ilgili düzenlemeler çok kırılgan bir döneme girmiştir. Savaştan sonra yeni bir ülkenin 

kurulması ve ülkedeki rejimin yeniliği, yerel yönetimlerde ve diğer birçok konuda 

kendini hissettirmiştir. 

1960 sonrası dünyadaki gelişmelere paralel olarak Türkiye’de yerel 

yönetimlerin geliştirilmesi fikrinin ivme kazandığı söylenebilir. Yapılan reform 

hareketleri çerçevesinde Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ve Devlet Personel Ofisi 

(DPO) kurulmuştur. Planlanan dönemde, yerel yönetimler için yönetmelikler idari 

reform girişimleri adı altında ivme kazanmıştır (Yayman ve Özer, 2008: 84). 

1.2.2. 1960-1980 Arası Dönem 

Türkiye'de çok partili hayata geçiş sürecinde, yerel yönetimlerle ilgili bir 

değerlendirme yapılacaksa; 1960 sonrası içerik geliştirme ve planlı geçiş döneminin 

yanı sıra, yasal düzenlemelerin de önemli bir yeri olmalıdır. Anayasanın 112. 

maddesi, idarenin merkezi hükümet ve ademi merkeziyetçilik şeklinde 

örgütlenmesini ön görmüş; bu durum kanunun gerekçesinde ifade edilmiştir. 

 Anayasanın 116. maddesi, yerel makamların seçilen organlarının örgütlerini 

kazanma ve kaybetme kontrolünün yargı yoluyla olacağını garanti etmektedir. 

Belediye ve parlamentodaki idari vekil yetkililerin otoritesine kısıtlamalar getirilmiş 

ve yerel yönetimlere görevleriyle orantılı gelir kaynakları sağlama fırsatı verilmiştir 

(Dönmez, 1995: 165-174). 

1960-1980 yılları arasında yerel yönetimlerle ile ilgili yapılan en önemli 

çalışma kuşkusuz MEHTAP Projesidir. MEHTAP Projesinin en büyük önceliği; 

merkezi hükümet, yerel yönetim birimleri, kamu kurumları ve belediyeler arasında 

görev ve koordinasyonun sağlanmasıdır. MEHTAP projesiyle, İdareyi ve İdari 
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Metotları Yeniden Düzenleme Komisyonu kurulmuştur.  Komisyon çalışmalarında, 

merkezi yönetimdeki kişilerin rutin işlerle ve gereksiz iş yükleriyle uğraşmaması 

gerektiğini belirtmiş, kimi görevlerin alt birimlere dağıtılabileceğinden söz etmiştir. 

Bu komisyonda idarelerin bir birlik haline getirilmesi ve organizasyon yapısında 

“şehircilik ve bölgesel planlama” ilkesinin uygulanması, şehirler için imar 

planlaması “şehirler ve topluluk gelişimi” yaklaşımının uygulanması önerilmiştir 

(Urhan, 2008: 85-102).  

Mehtap Projesinde, yerel yönetimler ile ilgili belirlenen olumsuzluklar da 

sıralanmıştır. Bu olumsuzluklar; 

 Kaynakların yetersizliği, 

 Kırtasiyeciliğin çok büyük bir sorun haline gelmesi, 

 Yanlış yapılandırılmış merkeziyet,  

 Örgütlenme bozuklukları olarak gösterilmiştir. 

Yerel yönetimler üzerinde yapılan ikinci önemli çalışma, kamu sektörünün 

Bakanlar Kurulu kararıyla yeniden düzenlenmesini, genel durumunu ve stratejisini 

belirlemek üzere atanan Danışma Kurulu tarafından hazırlanan İdari Reform 

Danışma Kurulu Raporu'dur. Bu çalışmada, bazı kuruluşların yerel yönetimlerle ilgili 

çalışmaları 1970 yılına kadar yapma fırsatına sahip olmadığı ve organizasyon 

eksikliğinin başarıyı önlediği sonucuna varılmıştır. Ocak 1978'de; Yerel Yönetimler 

Bakanlığı, hızlı gelişen süreçte gelişmekte olan yerel yönetimlerin idari ve mali 

sıkıntılarını gidermek ve gerekli düzenlemeleri yapmak amacıyla kurulmuştur. Bu 

bakanlık 1978 yılında kurulmuş olmasına rağmen, 1970'lerin başından itibaren yerel 

makamlarla ilgili sorunlara çözüm arayan bir kuruma ihtiyaç olduğu görülmüştür. 

Yerel Yönetimler Bakanlığının ömrü çok uzun sürmemiş ve 1979'da siyasi gücün 

değişmesiyle tasfiye edilmiştir (Dönmez, 1995: 165-174). 

Dönem boyunca, yerel yönetimlerle ilgili tüm bu çalışmalarda beklenen 

atılımlar yapılamamıştır. Aksine, çok partili siyasi hayata geçiş yerel yönetimlerin 

işlevlerini zayıflatmıştır (Ökmen ve Parlak, 2008: 55). 

1.2.3. 1980 ve 2002 Arası Dönem 

Dönemin en önemli eseri 1988 yılında başlatılan ve 1991 yılında tamamlanan 

Kamu İdaresi Araştırma Projesi (KAYA) olmuştur. Kamu idaresini iyileştirmek ve 

yeniden düzenlemek, eksikliklerini ve sorunlarını sunmak, sorunları tanımlamak ve 
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alınacak önlemleri netleştirmek ile bu düzenlemelerin Avrupa Topluluğu (AT) 

kriterlerine uygun hale getirmek projenin esas görevidir. TODAİE KAYA Raporuna 

1989 yılında başlamış, 1991 yılında ise, tamamlayıp yayınlamıştır. 

Raporda yerel yönetimlerin yeniden düzenlenmesi için önemli tavsiyeler 

verilmiştir. Belediyelerin, köylerin ve il özel idareler mevcut yapısının korunup 

güçlendirilmesi öğütlenmiştir. KAYA Raporunda, yerel yönetimlerle ilgili bilinen 

sorunların çözümü için önerilerde bulunulmuştur. Bu öneriler;  bazı yetkilerin yerel 

yönetimlere devredilmesini sağlamak, merkezi yönetimin görevlerini hangi 

konularda yürüteceklerini belirlemek suretiyle merkezi hükümetin görev alanını 

daraltmak, yerel yönetimlerin vergi toplama yetkisini artırmak, yerel yönetimlere 

inisiyatif vermek; yerel idareler arasında koordinasyon sağlayan derneklerin 

kurulmasına yönelik düzenlemeler yapmaktır. Ayrıca halkın bilinçlendirilmesi ve 

personel istihdamında yerel yönetimlere özerklik verilmesi gibi olumlu düzenlemeler 

de kabul edilmektedir. Bununla birlikte KAYA Raporunda çok da gerçekçi olmayan 

ifadeler de bulunmaktadır. Örneğin; il özel idarelerinin tamamen özerk hale gelmesi 

ile bir belediyenin kurulması için 500 kişilik nüfus kriterinin yeterli görülmesi 

pratikte rasyonel değildir. KAYA Raporu, yerel yönetimlerin geliştirilmesine yönelik 

reform çabalarına daha sonraki dönemlerde ışık tutacak özelliklere sahip olması 

nedeniyle önemli katkılarda bulunmuştur. Kaya Projesi'nin yanı sıra, Sivil Toplum 

Kuruluşları (STK'lar), Türkiye Sosyal, Ekonomik ve Siyasal Araştırmalar Vakfı 

(TUSES), Türkiye Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) de farklı yerel 

yönetim modelleri üzerinde çalışmaktadırlar. Bu çalışmalarda, bölge yönetimlerinin 

kurulması ve valilerin halk tarafından seçilmesi gibi çarpıcı öneriler de vardır. 

Önerilen sistemler farklı görünse de, amacın etkin ve verimli şekilde çalışacak ve 

yerel düzeyde kamu hizmetlerine erişimi en üst düzeye çıkaracak özerk yerel 

yönetimler kurmak olduğu görülmektedir (Keleş, 2006: 467-479). 

 1980'lerde liberal dönemde hızlanan idarede yeniden yapılanma arayışı, 

1990'ların sonuna doğru kaçınılmaz hale gelmiş ve sürdürülemez olan yerel 

yönetimler, yeniden yapılanma noktasına gelmiştir (Ökmen ve Parlak, 2008: 56). 

1997'nin ortasında, koalisyon hükümeti olan 55. hükümet kurulmuştur. Yeni 

hükümet, yerel yönetimlerin yeniden düzenleneceğini ve yasa tasarısının 1998 

yılında parlamentoya gönderildiğini belirtmiştir. Merkezi idarenin bazı görevlerinin 

özellikle eğitim ve sağlık alanlarında il özel idarelerine devredilmesi öngörülmüştür. 

İl özel idarelerine ve belediyelerine yeni finansal kaynaklar sağlamak ve büyükşehir 
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belediyelerinin kaymakamlıklar üzerindeki koruyuculuğunu güçlendirilmesi 

öngörülmüştür (Nadaroğlu, 2001: 261). Taslak ayrıca, yerel yönetimler üzerindeki 

devlet kontrolünün, Özerklik Şartı'nın gerektirdiği kriterleri karşılayan bir seviyeye 

getirildiğine dair göstergeler içermektedir. Yerel konseylerin yapısında demokratik 

katılımı teşvik edecek, imar karmaşasını azaltacak ve yerel yönetimlerin gelir 

dağılımından daha fazla pay almasını sağlayacak bazı yenilikler bulunmaktadır 

(Keleş, 2006: 479). 

 

1.2.4. 2002 ve Sonrası Dönem: 

Türkiye’de 2002 ve sonrası dönem yerel yönetimler için ayrıca ele 

alınmalıdır. Türkiye, 2001 yılındaki büyük ekonomik krizin ardından seçime gitmiş 

ve bu seçim sonucunda Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara gelmiştir. Adalet ve 

Kalkınma Partisi iktidarını halen sürdürmektedir.  

2000'li yıllarda, özellikle de 2002 yılı sonrasında, yerel yönetimlerin özerkliği 

konusundaki reform çabaları, hem küresel hem de bölgesel yöndeki gelişmeler 

sonucunda hızla artmıştır. AYYÖŞ ve Avrupa Birliği kriterleri bu reformları 

yaparken çok etkili olmuştur. Bu çerçevede, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve 

yeniden yapılandırılması amacıyla 2004 yılında 5216 sayılı Kanun çıkarılmıştır. Bu 

kanunlar dışında, yerel yönetimlerle doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan 5355 

sayılı “Mahalli İdare Birlikleri Kanunu”, 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanunu”, 4779 sayılı “Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin 

Düzenlenmesi Hakkında Kanun”, 5548 sayılı “Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu” 

gibi kanuni düzenlemeler yapılmış; ayrıca, 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi 

Sınırlarında Bir Bölgenin Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun ve 5779 sayılı “Belediye ve İl Özel İdarelerine Özel Bütçe Vergi 

Gelirlerine İlişkin Özel Kanun Verilmesine İlişkin Kanun” gibi kanunlar 

düzenlenmiştir.  

1994-2007 yılları arasında yapılan yerel yönetimlerle ilgili düzenlemelerin 

amacı, yerel yönetimleri merkezi vesayetin etkisinden korumak, yerel yönetimlerin 

finansal yapılarını güçlendirmek ve AYYÖŞ kapsamında yeniden yapılandırmaktır 

(Keleş, 2006: 480). Ancak bu süreçte belediyelere ilave gelir kaynakları 

sağlanamadığı halde, bütçe kanunları hükümleri ve belediyelerin bütçesinde yapılan 

düzenlemeler genel bütçe vergi gelirlerinden düşülmüştür. Bu dönemde, 
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belediyelerin görevleri artmasına ve çeşitlenmesine rağmen, gelirleri aynı oranda 

artmamıştır. Bu nedenle, belediyeler kaynak açığı sorunuyla karşı karşıyadır. 2008 

yılında kabul edilen 5779 sayılı Kanun ile belediyelerin genel bütçe vergi 

gelirlerinden pay alması sürecinde değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikle 

belediyelere verilen payların hesaplanma havuzu genişletilerek pay dağıtım oranları 

ve kriterleri değiştirilmiştir. Her ne kadar bu durum belediyelerin genel bütçe vergi 

gelirlerinden aldığı payı arttırmış olsa da, kendi gelirlerini arttırma düzenlemeleri 

gerçekleştirilememiştir. 2000 ve 2001 krizlerinden sonra uygulanan mali önlemlerin 

etkisiyle, belediyelerin genel vergi gelirlerindeki payı 2002 ve 2003 yıllarında 

azaltılmıştır. 5779 sayılı kanunla da belediyelerin genel bütçe vergi gelirlerinden 

aldığı payın oranında bir düşüş gerçekleştirilse de pay havuzunun genişlemesi 

nedeniyle belediyelere daha fazla kaynak aktarılmıştır. Bu düzenleme ile belediyeler 

mali açıdan bir nebze de olsa rahatlamış, son olarak Kasım 2012’de kabul edilen 

6360 sayılı “ONÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİALTI İLÇE 

KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE 

KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN”un 

çıkarılması ile belediyelerin genel bütçe vergi gelirlerinin payına ve dağıtımına 

ilişkin değişiklikler yapılmıştır. 2014 yerel seçimlerinden itibaren geçerli olan bu 

kanuna  göre; genel bütçe vergi gelirlerinden belediyelere devredilen yüzde 2.85'lik 

pay, 5779 sayılı Kanun kapsamında yüzde 1.5'e düşürülmüş olmasına rağmen, kişi 

başına düşen parasal miktarın arttığı görülmektedir (Ulusoy ve Akdemir, 2013: 238-

241). 

1.3. Yerel Yönetim Türleri 

Yönetim biliminde merkezi hükümetin yereldeki temsilcisi olarak bilinen 

yerel yönetimler, yerel halkın kendi seçtikleri organlar tarafından yönetilmesini 

tanımlar. Yerel yönetimler, devletin yasal yetkileri ile donatılmış ve tüzel kişiliğe 

sahip topluluklardır (Keleş, 1992: 74). 
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Şekil 1: Yerel Yönetimler 

Kaynak: Recep Sanal - Yeni Yasal Düzenlemeler Işığında Yerel Yönetimlerin Denetimi, s.16 

1982 Anayasası’nın 127. Maddesinde yerel yönetimler “İlleri, belediye veya 

köy halkının yerel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kurulmuş, ilkeleri kanunla 

belirlenmiş ve karar organları kanunda gösterilmiş ve seçmenler tarafından 

seçilmiştir” şeklinde tanımlanmıştır.  

Anayasal bir kuruluş olan yerel yönetimlerin amacı; üretim, tüketim, dağıtım 

ve finansman gibi konularda sınırları içindeki büyük ve küçük grupların yerel 

ihtiyaçlarını karşılamaktır (Can, 2013: 26). 

 

Şekil 2. 5018 Sayılı Yasaya Göre Yerel Yönetimler 

 

 

1.4. Türkiye’de Yerel Yönetimler  

Aşağıda belediyeler, köyler ve il özel idareleri ele alınacaktır. Büyükşehir 

belediyeleri ise ilerleyen bölümlerde detaylı şekilde ele alınacağından bu bölümde 
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değinilmeyecektir. 

1.4.1. Belediye 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun (BK) 3. maddesi belediyeyi; “Belde 

sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve 

karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve mâlî özerkliğe 

sahip kamu tüzel kişisi” olarak tanımlamıştır.  Bu idari ve finansal özerklik tanımı 

sınırsız bir özerklik değildir, belediyeler kanunlara uygun şekilde yönetilmek 

zorundadır.  

Belediyeler karar organlarının verdikleri kararlar ve kanunlar doğrultusunda 

hareket ederler. Yasalara uygun olarak serbest karar verme, organizasyon, personel 

istihdamı, borçlanma ve benzeri alanlarla birlikte, yerel ortak ihtiyaçların 

karşılanması belediyelerin en önemli görevlerindendir (Can, 2013: 25). 

5393 sayılı BK’nin 4. maddesine göre; “Nüfusu 5.000 ve üzerinde olan 

yerleşim birimlerinde belediye kurulabilir. İl ve ilçe merkezlerinde ise, belediye 

kurulması zorunludur. İl ve ilçe merkezlerinde nüfus şartı aranmaksızın belediye 

kurulur.” Aynı kanunun 11. maddesine göre; “Meskûn sahası, bağlı olduğu il veya 

ilçe belediyesi ile nüfusu 50.000 ve üzerinde olan bir belediyenin sınırına, 5.000 

metreden daha yakın duruma gelen belediye ve köylerin tüzel kişiliği; genel imar 

düzeni veya temel alt yapı hizmetlerinin gerekli kılması durumunda, Cumhurbaşkanı 

kararı ile kaldırılarak bu belediyeye katılır. Tüzel kişiliği kaldırılan belediyenin 

mahalleleri, katıldıkları belediyenin mahalleleri hâline gelir. Tüzel kişiliği kaldırılan 

belediye ile köylerin taşınır ve taşınmaz mal, hak, alacak ve borçları katıldıkları 

belediyeye intikal eder.” 

Aynı maddenin ikinci bendine göre “ Nüfusu 2.000'in altına düşen 

belediyeler, Cumhurbaşkanı kararı ile köye dönüştürülür. Tüzel kişiliği kaldırılan 

belediyenin tasfiyesi il özel idaresi tarafından yapılır. Bu belediyenin taşınır ve 

taşınmaz malları ile hak, alacak ve borçları ilgili köy tüzel kişiliğine intikal eder. 

İntikal eden borçların karşılanamayan kısımları il özel idaresi tarafından üstlenilir 

ve vali tarafından İller Bankasına bildirilir. İller Bankası bu miktarı, takip eden ayın 

genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamının belediyelere ayrılan kısmından keserek 

ilgili il özel idaresi hesabına aktarır.” 
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1.4.2. İl Özel İdaresi 

İl Özel İdaresi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun tanımlar başlıklı 

3.maddesinde “İl özel idaresi: il halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını 

karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek 

oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi” olarak tanımlanmıştır.  

 İl Özel İdareleri 1913 İdare-i Umumiye-i Vilayet Geçici Kanunu ile ilk kez 

tanımlanmış, 1987 yılında 3360 sayılı kanunla kimi değişiklikler geçirmiş, 2005 

yılında da 5302 sayılı kanunla son kez düzenlenmiştir. 1913 Kanunu, il özel 

idarelerine geniş yetki ve çalışma alanı tanımıştır. Ancak aradan geçen sürede 

çıkarılan birçok genel kanun ve bakanlıkların kuruluş kanunları; il özel idarelerinin 

tarım, sağlık, bayındırlık ve eğitim alanlarındaki görevlerini başka kuruluşlara 

vermiştir (Selçuk, 2014: 18). 

İl özel idarelerinin görev, yetki ve sorumlulukları 5302 sayılı yasanın 6. 

Maddesinde şu şekilde ifade edilmiştir: 

 İl özel idaresi mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla; 

a) “Gençlik ve spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları 

il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni planı, 

bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, 

sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi 

verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim 

kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer 

ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde,” 

b) “İmar, yol, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, 

( . . . ) ; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe 

tesisine ilişkin hizmetleri belediye dışında yapmakla görevli ve 

yetkilidir.” 

Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları; yapım, bakım ve onarım işleri, 

devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, 

eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskân, gençlik ve spor gibi hizmetlere 

ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına 

giren diğer yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel 

idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir (Özmen, 2013: 119). 
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1.4.3. Köy 

Köy, kendine ait bir tüzel kişiliği olan, idari bölünmenin en alt basamağıdır. 

Sözlükteki tanımıyla köy “yönetim durumu, toplumsal ve ekonomik özellikleri veya 

nüfus yoğunluğu yönünden şehirden ayırt edilen, genellikle tarımsal alanda çalışılan, 

konutları ve öteki yapıları bu hayata uygun yerleşim birimi, köylük yer, köy yeri” 

olarak tanımlanmıştır (Selçuk, 2014: 38). 

Cumhuriyet kurulduktan sonra, 18 Mart 1924 tarihinde çıkarılan ve birçok 

değişiklikle bugün hala yürürlükte olan “442 sayılı Köy Kanunu” nun 1. maddesine 

göre köy; “nüfusu iki binden aşağı yurtlara (köy) ve nüfusu iki bin ile yirmi bin 

arasında olanlara (kasaba) ve yirmi binden çok nüfusu olan yerleşim alanlarına 

(şehir)” Aynı kanunun 2. maddesinde ise köy yönetimi; “cami, mektep, otlak, 

yaylak, baltalık gibi ortak malları bulunan ve toplu veya dağınık evlerde oturan 

insanlar bağ, bahçe ve tarlalarıyla birlikte bir köy teşkil ederler.” Şeklinde 

tanımlanırken; bu Kanun’un 7. maddesinde ise; “köy bir yerden bir yere 

götürülebilen veya götürülemeyen mallara sahip olan ve işbu kanun ile kendisine 

verilenişleri yapan başlı başına bir varlıktır.” Şeklinde tanımlanmıştır. 

Köyler, bilinen en eski yerel yönetim birimleridir ve az nüfusları nedeniyle 

doğrudan demokrasiye en yakın yönetimin icra edildiği yerlerdir. Kendine ait tüzel 

kişiliği ve gelirleri olan köyler, karar alma ve harcama yapma yetkisine de sahiptir. 

Köy tüzel kişiliğinin temsilcisi muhtarken; köy tüzel kişiliğinin organları ise, köy 

derneği, ihtiyar meclisi ve köy muhtarıdır. 

 

1.5. Yerel Yönetimlerin Özellikleri 

Yerel yönetimlerin tanımlarına baktığımızda, beş temel özelliği vardır. Bunlar 

aşağıdaki gibidir; (Can, 2013: 25). 

1. Yasal kişilikleri vardır. 

2. Ayrı bütçe ve mülk varlıkları vardır. 

3. Karar alma ve yürütme organları vardır. 

4. İdari ve mali özerkliğe sahipler. 

5. Merkezi hükümetin idari vesayet kontrolüne tabidirler. 
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1.6. Kırsal Kalkınma Kavramı 

Kırsal kalkınma, gelirlerin dengeli bir şekilde dağıtılması, kırsal alanlardaki 

teknolojik kalkınmanın üretim faaliyetlerine yansıtılması ve modernizasyonun 

artırılması gibi açılardan sosyoekonomik yönü olan bir olgudur. Kırsal kesimin gelir 

kaynakları genellikle; hayvancılık, tarımsal üretim ve balık çiftçiliği gibi 

faaliyetlerdir. Tarımsal gelişme kavramı genellikle kırsal kalkınma olarak 

anlaşılmaktadır. Bunun temel nedeni, kırsal alanlardaki nüfusun çoğunun tarımsal 

üretim yapmasıdır. Tarımsal kalkınma kavramı ekonomik kalkınmaya daha çok atıfta 

bulunurken, kırsal kalkınma kavramı daha geniştir ve sosyo-kültürel kalkınmanın 

yanı sıra ekonomik kalkınmayı da içermektedir (Gülçubuk, 2002: 1). 

Kırsal kalkınmada; yoksulluk ve sosyal dışlanmaya maruz kalanların sosyal 

hayata katılımlarının artırılması ile yaşam kalitelerinin yükseltilmesi esastır. Bu 

grupların ve tüm kırsal alan vatandaşlarının kamusal hizmetlere erişiminin 

yükseltilmesi, sosyal hayata katılımlarının artırılması, bu kesimlere sorumluluk 

vererek toplumsal dayanışmanın artırılması, Devlet Planlama Teşkilatı’nın (DPT) en 

çok önemsediği konulardan biri olmuştur (DPT, 2006: 12). 

Kırsal kalkınma, kırsal alanların gelişmemiş olması nedeniyle, kırsal kesimde 

yaşayan bireylerin yaşam standartlarını yükseltmek için ekonomik, kültürel ve sosyal 

yapının dönüşümünü kapsar (Uzunpınar, 2008: 11). Salt tarımsal bir gelişim değildir. 

Kırsal kalkınma genel olarak, kamuda ve kırsal kesimde yaşayan bireylerin 

birlikte hareket etmesi anlamına gelmektedir. Kırsal alanların gelişimi, temel olarak 

gelir kaynağı olan tarımsal üretimin, gelişmesini önleyen arazilerin kalkınmasına, 

bölgenin kentleşmesine dayanmaktadır. Kırsal kalkınma, kırsal alanlardan kentsel 

alanlara göçü önleyen ve bu alanlardaki yaşamın tüm yönlerini kapsayan hizmetlerin 

sağlanmasını içermektedir. Ülkelerin gelişmişlik düzeylerine bağlı olarak, bu 

bölgelerde yaşayanların beklentileri, kırsal kalkınma açısından değişmektedir 

(Yıldırak, 1991: 5). 

Kırsal kalkınma çalışmaları sonucunda, üreticilerin gelirlerini arttırmak ve 

ülke ekonomisine daha fazla katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Kırsal kalkınma 

çalışmasının temel amacı, Türkiye'deki köy toplumunu yeniden inşa etmektir (Yaşa, 

2016: 9). 
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1.7. Kırsal Kalkınmanın Amaçları  

Genellikle devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları (STK)  ve kooperatifler 

tarafından desteklenen kırsal kalkınma politikaları, ülkelerin politik, coğrafi ve sosyo 

ekonomik faktörlerine bağlı olarak farklılık göstermektedir. Kırsal kalkınma; 

tarımsal üretkenliği artırmayı, tarımsal alanlardaki işgücü fazlasını değerlendirmeyi, 

endüstriyel inisiyatif yaratmayı ve endüstriyel üretim düzenini geliştirmeyi 

amaçlamaktadır. Köyün kalkınmasında başarıya ulaşmak için toplumun kalkınmasını 

sağlayacak ortamı hazırlamak gerekmektedir (Yaşa, 2016: 10). 

Bu faaliyetler yürütülürken, devlet yaptığı yatırımları yapmış olmak için 

yapmamalı, kırsal ve kentsel alanlar arasındaki farkları ortadan kaldırmak ve kırsal 

alanlarda yaşam standartlarını artırmak için çok boyutlu çalışmalar yapmalıdır (Yaşa, 

2016: 10). 

1.8. Kırsal Alan Kavramı 

Kırsal alan kavramı ele alınmadan önce kırsal terimi tanımlanmalıdır. Kırsal, 

kısaca kentsel olmayan olarak tanımlanır ve kırsal yerleşimlere atıfta bulunur. Bu 

nedenle; kırsal alanlar kentsel hizmetlerin çok fazla olmadığı ve şehirlere kıyasla çok 

az nüfusu bulunan alanlar anlamına gelmektedir. Kırsal alanlarda, genel anlamda, 

kırsal nüfusun geçim kaynağını tarımsal faaliyetler kapsar (Keleş, 1998: 85). Kırsal 

alanların birçok faktöre dayanarak tanımlanması zorunludur. Kırsal alanların 

tespitinde mekansal, sosyoekonomik, yerleşim, nüfus ve arazi kullanımı gibi belirli 

özelliklerin yanı sıra kullanım ortamı ve yer olarak sürdürülebilir kaynak kullanımı 

gibi kriterler bulunmaktadır (Bakırcı, 2007: 23) 

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Kırsal Kalkınma Özel İhtisas 

Komisyonu Raporu’nda, kırsal alan belirleyici özellikleri ile tanımlanmıştır. Buna 

göre; (DPT, 2000: 2). 

 Kırsal alanlarda ekonomik faaliyetler doğal kaynaklardan sağlanmaktadır, 

 Geleneklere dayalı ataerkil bir yapıya sahiptir, 

 Yüz yüze ilişkilerin ve komşuluk ilişkilerinin yoğun olduğu mekanlardır. 

Kırsal alanların; şehirlere göre sosyal ve ekonomik kalkınma değerlerinden 

yoksun, birçok ortak özelliği olan düşük nüfuslu alanlar olduğu düşünülse de tam 

olarak böyle olduğu söylenemez. Nüfus sayıları ve ekonomik kaynakları birbirine 

benzese de, farklı yerleşim yerlerine, farklı coğrafi yapılara ve sosyal özelliklere 
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sahip oldukları için kırsal alanların tek bir şekilde tanımlanması zordur (Bakırcı, 

2007: 33). 

Türkiye’de genellikle, köy kalkınması, tarımsal kalkınma, toplum kalkınması 

gibi kavramlar ile aynı anlamda kullanılan kırsal kalkınma kavramı, “üretim, gelir ve 

refah seviyelerini iyileştirmeyi, insan-toprak ilişkilerinde dengesizlikleri ortadan 

kaldırmayı, kırsal alanlarda kentsel alanlarda fiziksel ve sosyal altyapı oluşturmayı, 

kırsal alanlarda yaşayan insan topluluklarının yapısını sosyal, ekonomik olarak 

değiştirmeyi amaçlayan çok yönlü süreçler, kültürel terimler, faaliyetler ve 

organizasyonlar” olarak ifade edilmektedir (Geray, 1999: 12). 

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Kırsal Kalkınma İhtisas Komisyonu 

Raporunda; kırsal kalkınma, doğal ve çevresel süreçlere hitap etmiş ve kırsal 

alanlarda sürdürülebilirliğin önemini vurgulamıştır. Rapor, kırsal alanları tüm 

yönleriyle kalkındırmaya odaklanmakta ve bu alanları tarımsal ve ekonomik olarak 

geliştirmeyi hedeflemektedir  (DPT, 2000: 3). 

Sonuç olarak, kırsal kalkınma çevresel değerleri göz önünde bulunduran, 

kırsal alanlarda tarımsal kalkınmanın yanı sıra kırsal kesimde farklı istihdam 

kaynaklarının yaratılmasını sağlayan ve bölgede yaşayan insanların katılımını 

hedefleyen bir fenomen olarak anlaşılmakta ve yorumlanmaktadır (Kaldırım, 2012: 

85). 

1.9. Kırsal Alanların Mevzuat İçerisindeki Yeri 

Kırsal alanlara yönelik yasal düzenlemelere ilişkin temel dayanaklar; 442 

Sayılı Köy Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 

6360 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’dur. Ayrıca Kıyı Kanunu, Mera Kanunu 

gibi köy yerleşimindeki doğal alanları etkileyen kanunlar da bulunmaktadır. Kırsal 

alanları yakından ilgilendiren yönetmelikler Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliği, 

Köy Yerleşme Alanı Uygulama Yönetmeliği’ (Yıldız, 2009: 15) ve yardımcı 

yönetmelikler de bulunmaktadır. Tablo 1’de kanunlar, Tablo 2’de ise yönetmelikler 

yer almaktadır. 
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Tablo 1. Kırsal Alanlara Dair Kanunlar 

KANUN ADI Resmi Gazetede 

Yayımlanma Tarihi 

KABUL SAYI 

Köy Kanunu 1924, 

Değiştirme en son: 2017 

442, 

Değiştirme en son: 

KHK/690 

İmar Kanunu 1985, 

Değiştirme en son: 2016 

3194, 

Değiştirme en son: 

KHK/678 
İl Özel İdaresi Kanunu 2005, 

Değiştirme en son: 2015 

5302, 

Değiştirme en son: 6645 

On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve 

Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı 

Kanun 

2012, 

Değiştirme en son: 2016 

6360, 

Değiştirme en son: 6745 

ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

  

Orman Kanunu 1956, 

Değiştirme en son: 2016 

6831, 

Değiştirme en son: 6745 

Köy İçme Suları Hakkında Kanun 1960, 

Değiştirme en son: 2008 

7478, 

Değiştirme en son: 5728 

Kamulaştırma Kanunu 1983, 

Değiştirme en son: 2016 

2942, 

Değiştirme en son: 6754 

Çevre Kanunu 1983, 

Değiştirme en son: 2015 

2872, 

Değiştirme en son: 

Anayasa Mah. 2014/116 

Sayılı Karar 

Sulama Alanlarında Arazi 

Düzenlemesine Dair Tarım Reformu 

Kanunu 

1984, 

Değiştirme en son: 2014 

3083, 

Değiştirme en son: 6537 

Köye Yönelik Hizmetler Hakkındaki 

Kanun 

1985, 

Değiştirme en son: 2005 

6705, 

Değiştirme en son: 5286 

Kaynak: Mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, 2008 ve KOKAP, 2014, s.41 

Kırsal alanlara göre yasa ve yönetmeliklerin incelenmesi ayrı ve ayrıntılı bir 

konudur. Doğrudan kırsal alanlarla ilgili en temel kanun olan 1924 tarihli ve 442 

sayılı Köy Kanunu, bugüne kadar 28 farklı yasa ile eklenmiş ve değiştirilmiştir. Köy 

yerleşim ve gelişim alanlarında hazırlanacak köy yerleşim planları ile ilgili ayrıntılı 

hükümler bulunmaktadır (442 Sayılı Kanun, 2017). 
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Tablo 2. Kırsal Alanlara Dair Yönetmelikler 

YÖNETMELİK ADI Resmi Gazetede 

Yayımlanma Tarihi 

KABUL SAYI 

Köy Yerleşme Alanı Uygulama 

Yönetmeliği 

1987  

Orman Köylülerin 

Kalkınmalarının Desteklenmesi 

Hakkında Yönetmelik 

1997  

Sınır Anlaşmazlığı, Mülki 

Ayrılma ve Birleşme ile Köy 

Kurulması ve Kaldırılması Hk. 

1998 19811 

Yönetmelik   

Plansız Alanlar Yönetmeliği 1999 18916 

Plan Yapımına Ait Esaslara Dair 1985 18916 

Yönetmelik   

Mekânsal Planlar Yapım 2014 29030 

Yönetmeliği   

Çevresel Etki Değerlendirme 2013 28784 

Yönetmeliği   

Çevre Düzeni Planlarına Dair 2008 27051 

Yönetmelik   

İskân Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği 

2002 24849 

Mera Yönetmeliği 1998 23419 

Kıyı Kanunun Uygulanmasına 

Yönelik Yönetmelik 

1990 20594 

Sulama Alanlarında Arazi 

Düzenlemesine Dair Tarım 

Reformu Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği 

1985 18796 

Toprak Koruma ve Arazi 

Kullanımı Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği 

2005 26024 

Kaynak: Mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, 2008 ve KOKAP, 2014, s.85 

22.02.2005 tarihli 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, metropol olmayan 

şehirlerde bitişik alanın dışındaki kırsal alanlarla ilgilenmektedir. Kırsal alanlara 

yönelik kamu hizmetleri, yerellik ilkesi bağlamında tek bir idareden sağlanmaktadır. 

Köy yerleşim planlarının inşası / onaylanması, ilgili konuların düzenlenmesi, altyapı 

yatırımlarının gerçekleştirilmesi gibi kırsal hizmetleri gerçekleştirmektedir (Mülga 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, 2008). 
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Kırsal alanların düzenlenmesinde; Planlanan Alanlar Yönetmeliği dışındaki 

442 sayılı Köy Kanunu hükümlerine dayanarak yayınlanan Köy Yerleşim Alanı 

Uygulama Yönetmeliği, köy yerleşim alanlarının tespitini ve bu alanlarda yapılacak 

başvuruların onaylanmasını düzenlemektedir (Mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, 

2008). 

Kırsal alanlara ilişkin yaklaşımlarda coğrafi konum ve kırsal alanlara özgü 

kararların alındığı söylenemez. Büyükşehirlerde köy kavramı kaldırılarak her köy ve 

beldenin bağlı bulunduğu ilçenin/ilin mahallesi olmasına karar verilmiştir. Hukuk 

sisteminde yeterli alan elde edilememesinin yanı sıra, kimi akademik çevrelerce 

gerçeklikten uzak olarak görülen 6360 sayılı kanunun detayları çalışmada ayrı bir alt 

bölüm olarak verilecektir. Genel olarak görüldüğü üzere, doğrudan kırsal alanlarla 

ilgili olan ve sahaya özgü kararların alınmasını teşvik eden yasalar ve düzenlemeler 

yetersizdir (Görgün, 2017: 27). 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 BÜYÜKŞEHİR YÖNETİMİ 

2.1. Büyükşehir Yönetimi Kavramı 

Büyük kent kavramı hemen hemen bütün dillerde “metropolis” veya 

“metropoliten” kelimeleri ile ifade edilmiştir. Yerel yönetimler literatüründe 

“metropol”, “metropoliten alan”, “anakent”, “metropolis” gibi farklı kelimeler 

birbirinin yerine kullanılırken metropoliten alan kavramına ilişkin olarak da farklı 

tanımlar yapılmaktadır. Büyükşehir alanı kavramı genel olarak; Nüfusun 

yoğunlaştığı ekonomik, sosyal ve yönetim açısından merkezi şehirler veya bölge 

şehirleri ile bölge merkezinde çevre şehirler tarafından oluşturulan birim olarak 

tanımlanmaktadır (Öner, 2006: 251).  

Büyükşehir kavramı, metro ve polis kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir. 

Metropoliten, “anakent ile ilgili” anlamına gelmektedir (Çınar, vd., 2009: 36).  

Büyükşehir bölgesinde şehir merkezi veya çekirdek şehir adı verilen bir yapı 

vardır. Bu yapıda şehir merkezi aynı zamanda bir çekim merkezidir. Merkezin 

çevresinde irili ufaklı birçok şehir var. Ancak, bu şehirlerin varlığı ve yaşamı, çekim 

merkezi olan merkezden gelmektedir (Öner, 2006: 251).  

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, büyükşehir belediyelerinin 

bulundukları bölge üzerinde geniş bir etkisi vardır. Bir başka deyişle, bulunduğu 

bölgeyi ( büyükşehir belediye sınırı ) tek başına koordine edebilecek ve değerine 

değer katabilecek birimlerdir. 

Türk yerel yönetim literatüründe birbirinin yerine kullanılan metropol, 

anakent ve büyükşehir kavramları tanımlardan da anlaşılacağı üzere farklılıklar 

göstermektedir. Ancak ülkemizde büyük kent yönetimleri ve büyükşehir 

adlandırılması birlikte yapılmaktadır. 

Büyükşehirlerde, merkezden ayrılmayan ve onunla bütünleşmeyen çevresel 

yerleşimler bulunmaktadır. Bu yerleşimlerin büyükşehirlerle ekonomik, sosyal, 

politik ve yönetsel ilişkileri oldukça fazladır. Belediye ile bütünlük sağlamayan yeni 

yerleşimler, şehir tarafından merkezde sunulan hizmetlerden yararlanamamaktadır. 

Kentteki şehir idaresinin bu uzak yerlere hizmet etme gücü yoktur (Keleş, 2012: 

313). Başka bir deyişle; metropol yönetimi, kentsel alandaki hizmetlerin etkin,etkili 

ve verimli şekilde halka ulaşmasını sağlamak, büyükşehir sınırları içinde 
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koordinasoyonu sağlamak ile hizmetlerin her yöreye adaletli şekilde dağıtılmasından 

sorumludur. 

Kamusal hizmetlerin farklı belediyelerce verilmesi hizmetin bölünmezliği 

ilkesine ters düşmektedir. Farklı hizmetlerin farklı birimlerce yerine getirilmesi 

birimler arası ihtilafı da beraberinde getirmektedir. Bu ihtilaflar da planlama 

bütünlüğünde aksamaya ve kaynak israfına neden olmaktadır. Çocuk oyun alanları, 

sokak temizliği, inşaat bina denetimi ve çevre düzenlemesi gibi hizmetlerin farklı 

belediyelerce verilmesinde bir sorun yoktur (Keleş, 2012: 314). Ancak, diğer 

hizmetlerin büyükşehir belediyesi koordinasyonunda tek elde toplanması, hizmet 

verimi ve koordinasyonu açısından daha yararlı olacaktır.  

Bu sebeple tüm bu sorunların çözülmesi için, anakent bazında planlı 

çalışmalar yapılması ve bu şehirler için özel yönetim biçimlerinin oluşturulması yerel 

yönetim politikaları açısından büyük önem arz etmektedir. Ayrıca, büyükşehir 

belediyeleri devletin ekonomik ve sosyal politikalarının bir ürünü olduğundan, 

devletin bu idarelere destek vermesi gerekmektedir Büyükşehir belediyeleri 

verdikleri hizmetler dolayısıyla büyük bir maddi yük altına girmektedir. Bu yükün 

belli bir bölümü devlet tarafından karşılanmalıdır (Keleş, 2012: 315). 

Klasik kentsel yönetimlerden farklı nitelikler sergileyen bu yerel yönetim 

örgütleri, genellikle büyükşehir yönetimi veya anakent yönetimi olarak adlandırılır. 

Türkiye'de büyükşehir belediyeleri, kent hizmetlerinin sunulmasını, kurulan 

yerleşimlerin büyümesini sağlamak için kullanılmaktadır (Şengül, 2013: 113-115).   

Görülebileceği gibi, doktrinde metropol kavramının tanımı konusunda bir 

fikir birliği yoktur. Çünkü bu kavram ekonomik, sosyal, idari ve hatta politik 

boyutlara sahiptir (Yıldız, 2014: 19). 

Dünyada büyükşehir yönetim biçimlerinin oluşturulmasındaki ana etken, 

birbirine yakın hatta birbirine sınır olan çeşitli büyüklükteki yerel yönetimlerin, 

verimlilik ve etkinlik elde etmek için farklı kuruluşlar tarafından sunulan büyüklük 

ekonomilerinden ve idari olanaklardan yararlanmaya istekli olmalarıdır (Yaşamış, 

1995: 95). 

Gerçekten de birçok ülkede çeşitli yerel yönetim birimleri, tüzel kişiliğini 

kaybetmeden veya parçalanmaya maruz kalmadan bir veya daha fazla kentsel hizmet 

alanında yeni organizasyonlar oluşturarak, büyükşehir yönetiminin ilginç ve başarılı 

örneklerini vermişlerdir. Metropoliten alan ile ilgili yapılan bir tanımda; “Geniş bir 

city (ABD’de beledi kuruluşların yüksek derecesini oluşturan yoğun nüfuslu yerleşme 
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merkezi)ve onu çevreleyen çok sayıda uydu kentsel topluluklar. İdari yönden ayrı 

olmakla beraber, doğal ve ekonomik bir ayniyet göstermektedirler”.  Başka bir 

tanımda ise, büyükşehir bölgesinin özelliği belirtilmiştir. Büyükşehir bölgesi 

“Metropoliten bir merkez ve / veya kentsel alan etrafındaki toplulukların geniş bir 

polarize ve sürekli genişleme alanı topluluğudur.” Bu topluluğun sadece fiziksel ve 

coğrafi değil, aynı zamanda idari bir anlamı olduğu belirtilmektedir (Nadaroğlu, 

2001:113).  

Metropol ismi ilk olarak 1800’lü yıllarda Londra'da, daha sonra ABD'nin 

büyükşehirlerinde, yerel kurumların isimlerinin önünde kullanılmıştır. Büyükşehir 

bölgeleri, genellikle bir merkezle çevrili ve ekonomik olarak bütünleşmiş yerel 

bölgelerden oluşmaktadır. Ülkemizde İstanbul bu tanımları karşılamaktadır; 

Karadeniz’den Marmara’ya, İzmit Körfezi kıyılarından Trakya’nın (büyükşehir 

bölgesi) içlerine kadar uzanan geniş bir şehirdir.  Aynı zamanda İzmir’in de 

büyükşehir ortamının karakterini taşıdığı söylenmektedir. Ankara’nın ise henüz 

metropoliten nitelik taşımadığı ifade edilmektedir.  Çünkü sadece büyük ve kalabalık 

olmak büyük bir şehir için tek kriter değildir. Büyük kentin önce büyük bir havzayı 

kapsaması, çok güçlü bir manyetik etkiye sahip olması ve büyük bir göç için hedef 

teşkil etmesi gerekmektedir (Nadaroğlu, 2001: 113-116). 

Büyükşehir alanlarının gelişimini etkileyen en önemli faktörlerin başında 

coğrafi faktörler (doğal koşulların mevcudiyeti ve ulaşım kolaylığı) gelmektedir. 

Bunun dışında, demografik faktörler, şehirlerdeki kamu hizmetlerinin dağıtımı 

(konut, sağlık ve ulaşım hizmetleri gibi çeşitli günlük ihtiyaçları karşılayacak 

hizmetler), ekonomik faktörler (sanayileşme, hizmet ve mal alışverişi), yasal ve 

politik faktörler de büyükşehirlerin gelişimini etkileyen diğer faktörlerdir (Tortop, 

vd. 2008: 259).  

Ülkemizdeki büyükşehir belediyeleri, büyükşehir oluşumu olarak kabul 

edilmektedir. Ancak, ülkemizde belli bir boyuta ulaşmış olmaları nedeniyle, rasyonel 

koşullar altında yönetilebilir hale gelen kurumsal yapıların küçük yönetilebilir 

formlara bölünerek yönetilmesi arzusu, metropolleşme yaklaşımının temelini 

oluşturmaktadır (Tortop, vd., 2008: 260). 

2.2. Türkiye‘de Büyükşehir Yapılanması ve Modeli 

Ülkemizde büyükşehirler için benimsenen model, Tokyo, Paris ve Toronto 

gibi anakentlerde uygulamaları görülen, “Uzun Süreli ve Kalıcı Yönetsel 
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Örgütlenmeler” başlığı altında anlatılan “Yerel Federasyon Modeli” ya da ülkemizde 

kullanım şekliyle iki kademeli modeldir. Türkiye büyükşehir yönetimleri ile ilgili 

1982 Anayasa’sının öngördüğü düzenlemelerle birlikte 1984 yılında 3030 sayılı yasa 

çıkarılarak anakentler iki kademeli model ile yönetilmeye başlanmıştır. Kentte belli 

bir nüfus büyüklüğü ve kentleşme özelliği aramayan önceki model, İstanbul, Ankara 

ve İzmir'de oluşturulmuştur. Büyükşehir belediyesi modeli sonraki yasal 

değişikliklerle diğer illerde de hayata geçirilmiş ve büyükşehir belediyesi sayısı 16'ya 

ulaşmıştır (Çukurçayır, 2009:140). Bu süreçte, her iki modelde de toplamda 35 yılını 

tamamlamış olan Türkiye'de büyükşehir yönetimleri ile ilgili değişiklikler yapılmaya 

devam edilmektedir. 

Büyükşehir belediyeleri modelinde temel düşünce, yerel hizmet sunumunu 

büyükşehir belediyesinin yapması ve bunu en düşük kademeli yerel birime kadar 

adaletli şekilde ulaşmasını sağlamasıdır (Öner, 2006:249). 

Bu çerçevede hem 5216 sayılı yasa, hem de 6360 sayılı yasada ilçe 

belediyelerinin büyükşehir modeli içinde ikincil yönetim modeli olarak görülmeye 

devam ettiği görülmektedir (Öner, 2006:304). Ülkemizdeki son yasal değişiklikle 

birlikte, büyükşehir belediyeleri ile büyükşehir ilçe belediyeleri arasındaki güç, görev 

ve sorumlulukların BŞB’ler lehine değiştiği ayrıca büyükşehir belediye sınırının il 

mülki sınırına genişletildiği görülmektedir. 

Ülkemizde büyükşehir modeli bir üst seviye olarak tasarlanmış ve büyükşehir 

belediyelerine oldukça önemli yetkiler verilmiştir. Bu yetkiler nedeniyle model, 

zaman zaman eleştirilmektedir. Bu eleştirilerdeki ilk konuyu, ekonomik düzeyleri ve 

getireceği faydanın daha yüksek olması nedeniyle üst düzeylere ( şehir merkezleri) 

daha fazla hizmet sunulacağı endişesi oluşturmaktadır. Eleştirilerin ikinci önemli 

noktasını ise ülkemizdeki büyükşehir belediyelerinin dönüşüm sürecinde, 

vesayetçiliğin etkili olması oluşturmaktadır.  

Büyükşehir belediye yapısı iki kademeli bir yapıdır. Bu kademeleri 

büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir ilçe belediyeleri oluşturmaktadır. İki kademeli 

yapıda, kademeler arasında bir takım sorunlar, tartışmalar ve hatta çatışmalar 

meydana gelmektedir. Özellikle yetkiler bu iki kademe arasında açıkça 

tanımlanmamışsa veya gri alanların varlığında, bu tür sorunlarla karşılaşılması 

muhtemeldir. Ayrıca, görev dağılımına benzer görevlerin tahsis edilmesi de bu iki 

kademe arasında problemlere neden olacaktır (Arıkboğa, 2012:4-6).  
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2.3. 6360 Sayılı Yasa Öncesi Süreçte Türkiye’de BŞB Yapılanması 

Büyükşehirlerin 1960'larda tartışılmaya başlanan yönetim sorunları ile ilgili 

ülkemizde, 1980’lerden itibaren birçok düzenleme yapılmıştır. Ülkemizde 

Büyükşehir Belediye (BŞB) modelinin uygulanmaya başladığı yıl 1984 olarak kabul 

edilse de bu tarihi daha gerilerden başlatmak gerekmektedir. Ülkemizde uygulanan 

BŞB modeli ile ilgili ilk örnek 1855’te İstanbul’da kurulan ve ilk belediye örgütü 

olan İstanbul Şehremanetidir. Türkiye Cumhuriyeti’nde ise büyükşehir yapılanması 

ile ilgili ilk çalışmalar 1960'lı yıllarda başlamış ve bu çalışmalar günümüzde halen 

devam etmektedir.  

Ülkemizde metropol şehirlerin yapılanma süreci 3 ayrı dönemde incelenip 

analiz edilmektedir. Bu dönemler, 1960-1982 arası “Arayış Dönemi”; 1984-2012 

arası “İl Merkezinde BŞB Dönemi” ve 2012 sonrası “Mülki Ölçekte BŞB 

Dönemi”dir. 1984 ve 2012 yılları arasındaki dönemi ise kendi içinde kuruluş, 

genişletme ve bütünleştirme şeklinde 3 alt döneme ayrılmaktadır (Arıkboğa, 

2013:49-50). 

Tablo 3. BŞB Modelinin Dönemlendirilmesi 

S. No DÖNEM ADLANDIRMA AÇIKLAMA 

Arayış Dönemi 

1 1960'lar-1982 

dönemi 

Arayış Dönemi Nasıl yapalım? 

İl Merkezinde BŞB Dönemi 

2 1984-2004 Dönemi Kuruluş Dönemi Yeni BŞB'lerin ilave olması 

3 

4 

2004-2008 Dönemi 

2008-2012 Dönemi 

Genişletme Dönemi 

Bütünleştirme Dönemi 

Yarıçapa dayalı genişletme Yarıçap 

içinde sıfır belde = 2008 modeli 

Mülki Ölçekte BŞB Dönemi 

5 2012 + Alansal BŞB Dönemi 2012 modeli: BŞB/ilçe mülki sınır 

+ sıfır belde/köy 

Kaynak: Arıkboğa, 2013: 51. 

Tablodan da görüldüğü gibi, Arıkboğa, Türkiye’nin büyükşehir yolculuğunu 

üç ana dönemde ele alınmaktadır. Bu dönemlerden biri 1984'ten önceye, diğeri  ise 

2012'ye kadar uzanmaktadır. Ülkemizin “büyükşehir deneyimi” ise 1984 ila 2012 

yıllarını kapsayan 28 yıllık bir süreci kapsamakta ve kendi içinde üç alt döneme 

ayrılmaktadır (Arıkboğa, 2013:51). 
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2.4. 5216 Sayılı Kanun 

Ülkemizde büyükşehir belediyeleri ile ilgili ilk yasal düzenleme 1984 yılında 

çıkarılan 3030 sayılı kanundur. Ancak bu kanun, büyükşehir belediyesi statüsü 

kazanmak için belirli bir yüz ölçümü ve nüfus kriteri bulundurmaması nedeniyle 

kaldırılmış ve yerini 5216 sayılı kanuna bırakmıştır. 

3030 Sayılı Yasa’dan farklı olarak 5216 sayılı yasada 750.000 nüfus kriteri 

bulunmaktadır. Bu kriter bürokratik yollarla büyükşehir belediyesi olmaya çalışan 

küçük nüfuslu ve az gelişmiş belediyelerin büyükşehir belediyesi olmaya 

çalışmalarının önüne geçmiştir. 

5216 sayılı kanunda büyükşehir belediye sınırları daire yöntemiyle 

belirlenmiştir. Nüfusu 1 milyona kadar olan büyükşehir belediyelerinde valilik binası 

merkez alınarak yarı çapı 20 kilometre olan bir daire, nüfusu 1-2 milyon arası olan 

büyükşehir belediyelerinde yarı çapı 30 kilometre olan bir daire, nüfusu  2  milyonun 

üzerinde olan büyükşehir belediyelerinde de yarı çapı 50 kilometre olan bir daire 

büyükşehir belediye sınırı olarak belirlenmiştir. Bu yüzden 5216 sayılı kanuna pergel 

yasa da denir. 

2.5. 6360 Sayılı Kanun 

Bu bölümde 6360 sayılı kanun ile ilgili kanunun gerekçesi, büyükşehir 

belediyelerinin yeni sınırları ve kanun meydana getirdiği değişiklikler, kanuna 

yöneltilen eleştiriler ve kanunun anayasal olarak uygunluğu analiz edilecektir. 

2.5.1. Kanunun Gerekçesi 

Başbakanlık Kararlar ve Kanunlar Genel Müdürlüğü’nce hazırlanıp, 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla İç İşleri Plan Bütçe Komisyonu’na 

gönderilen “ Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” büyükşehir belediye 

yönetimleri ile ilgili pek çok yenilik içermektedir. 

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). 

Gerekçenin devamında, merkezi ve yerel idarelerin anayasal eksende ele 
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alındığı ve bu iki ana eksen üzerinde çalışmalara devam edileceği vurgulanmıştır: 

“...mahalli idareler mahalli müşterek nitelikteki kamu hizmetlerinin 

yürütülmesinden sorumlu anayasal kuruluşlar olup, yerinden yönetim ilkesine uygun 

olarak teşekkül etmektedirler. Yerel yönetimler tarafından sunulan kamu 

hizmetlerinin özellikleri bakımından vatandaşlarımızın günlük yaşamı ve yaşam 

kalitesi üzerinde doğrudan bir etkisi vardır ve halkımızın refahının iyileştirilmesi ve 

vatandaşlarımızın yaşamlarının kolaylaştırılması ile yerel yönetimler tarafından 

sağlanan hizmetlerdir. Ayrıca, yerel yönetimler halkımızın demokratik hayata 

katılımını sağlamada çok önemli bir işlev görmektedir. Büyükşehir şehirlerinin temel 

özelliklerinden biri, sınırları içerisinde birden fazla yerleşim merkezi ve yönetim 

birimine sahip olmalarıdır. Büyükşehir alanlarındaki yerel yönetimler küçük ölçekli 

planlar yapabilir, ancak bu planların tüm büyükşehir alanını kapsayan ve makro 

politikaları tanımlayan bir çerçevede geniş bir çerçevede ele alınması 

gerekmektedir” (Sezik, 2015: 89). 

“Büyükşehirleri zorunlu kılan ana konulardan biri, belirli bir coğrafi alanda 

çok sayıda yerel makamın yetkilendirilmesi ve ölçek ekonomilerinin yetersiz 

kullanılması nedeniyle kaynak israfı yapılması durumunda planlama ve 

koordinasyon eksikliğidir. Sanayileşme, ulaştırma ve çevre gibi artan sorunların, 

hizmet üretme kapasitesine sahip olmayan ve yeterli mali kaynakları olan küçük 

ölçekli yerel yönetimler tarafından çözülemez. Bu durum, kaynakların etkin ve 

yerinde kullanımını engellemekte, küçük yerleşim yerlerinin yanı sıra nüfusun yoğun 

olduğu büyükşehirlerde de ciddi yönetim sorunlarına yol açmaktadır.” (TBMM 

kanun Tasarıları, 2012: 7) denilmiştir. 

Yasanın gerekçesinde yasayla ilgili beklenen olumlu gelişmeler de 

sıralanmıştır. 6360 sayılı kanunun ön gördüğü olumlu gelişmeler şunlardır: 1- 

Hizmet yükü ve çeşitliliği artan yerel yönetim birimleri, ileri teknolojilerle 

donatılabilecektir. 2- Yerel yönetimler kalifiye eleman ve teknik personel istihdam 

edebilecektir. Kalifiye eleman sayısındaki artış işgücü uzmanlaşmasını ve verimlilik 

artışını beraberinde getirecektir. 3- Büyük ölçekli yönetim birimlerince koordine 

edilecek bu yerel yönetim sistemi, aynı zamanda planlamada bir bütünlüğü ve 

kaynakların etkin kullanımını sağlayacaktır. 

2.5.2. Kuruluş ve Sınırların Belirlenmesi 

Büyükşehir ve büyükşehir ilçe belediyelerinin kuruluş ve sınırlarının 
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belirlenmesi konusu başta olmak üzere önce 5216 sayılı Kanun, daha sonra da  6360 

sayılı Kanun ile idarî teşkilatımız açısından reform niteliğinde değişiklikler 

yapılmıştır (Karakılçık, 2013: 185-186) 

 Önce 5216 sayılı kanunla tanımlanıp daha sonra 6360 sayılı kanunla 

değiştirilen kanunun 3'üncü maddesinde büyükşehir belediyeleri şu şekilde 

tanımlanmıştır: "sınırları il mülkî 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 kişileri" şeklinde 

tanımlanmıştır. 6360 sayılı Kanun ile getirilen değişiklikten önce büyükşehir 

belediyesinin tanımına ilişkin düzenleme ise "en az üç ilçe veya ilk kademe 

belediyesini kapsayan, bu belediyeler arasında koordinasyonu sağlayan; kanunlarla 

verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren, yetkileri kullanan; idarî ve malî 

özerkliğe sahip ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu 

tüzel kişileri" şeklindedir (Yıldız, 2014: 49).  

6360 sayılı kanunla büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülki sınırlarına 

genişletilmiştir. Yeni yasal düzenleme ile ilçe belediyeleri, büyükşehir belediyesi 

sınırları içerisinde artık büyükşehir ilçe belediyesi olarak tanımlanmış ve sınırları ilçe 

mülki sınırlarına kadar genişletilmiştir. 5747 sayılı kanun ile büyükşehir 

belediyesinin tanımlanmasına ilişkin düzenlemedeki birinci düzey belediyeler, 

belediyelerdeki kaynakların nüfus ve coğrafi açıdan etkin ve verimli kullanımının 

sağlanması gerekçe gösterilerek kaldırılmıştır (Kent, 2008: 46-47). 

Bu düzenleme ile büyükşehir belediyesi kurulabilmesi için; 

 Yerleşim yerinin il merkez belediyesi olması ile, 

 Fizikî yerleşim durumunun uygun olması gerekir. 

Yukarıdaki kriterler ile birlikte nüfus ölçütüne uyan her il belediyesinin fiziki 

yerleşim, ekonomik seviye gibi kriterlere bakılmaksızın büyükşehir belediyesine 

dönüştürülmesi öngörülmüştür. Bu nedenle, büyükşehir belediyesi olmaya hak 

kazanmak için; nüfus, fiziksel yerleşim durumu ve ekonomik seviye gibi çeşitli 

kriterlere dayanan bir yasanın çıkarılması gerekmektedir (Tortop vd., 2008: 263).  

Büyükşehir belediyelerinin kurulmasında nüfus ve fiziksel yerleşim kriteri 

aranmasının temel nedeni, kaynakların etkili ve verimli kullanımının sağlanmasıdır 

(Ulusoy ve Akdemir, 2013: 309). 

6360 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle, toplam nüfusu 750.000'den fazla 
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olan her il merkezinin büyükşehir belediyesine dönüştürülmesi öngörülmektedir. 

Yeni düzenlemeyle büyükşehir belediyesinin kurulmasında, üç kriter (ekonomik 

gelişmişlik, nüfus, fiziksel yerleşim ) yerine tek kriter kabul edilmiştir. (Karakılçık, 

2013: 186) 

Hızlı kentleşme ve yoğun göç olgusu nedeniyle cazibe merkezi haline gelen 

büyükşehir belediyelerinin kurulmasında, sadece nüfus kriterinin ele alınıp; 

ekonomik gelişmişlik, fiziksel yerleşim gibi kriterlerin göz ardı edilmesi yerinde 

olmamıştır.. 6360 sayılı kanun ile yapılan değişiklikten sonra, büyükşehir 

belediyelerinin sınırları, büyükşehir belediyesi il mülki sınırı, büyükşehir ilçe 

belediyelerinin sınırları ise büyükşehir ilçe mülki sınırı olarak belirlenmiştir. 

Büyükşehir belediyelerinin sınırlarının tespiti ile ilgili olarak; 6360 sayılı kanunda il 

mülki sınırı esas alınırken, 5216 sayılı kanunda bilimsel temeli olmayan pergel 

yöntemi kabul edilmiştir (Keleş, 2009: 315). 

6360 sayılı kanunun 1’inci maddesi büyükşehir belediyelerinin kurulması ve 

sınırlarının belirlenmesi ile ilgili düzenlemeleri ortaya koymaktadır. Bu 

düzenlemelerle, sınırları il mülki sınırı olan büyükşehir belediyelerinin sayısı 30'a 

yükseltilmiştir. Kanunun genel gerekçesinde sınırları il mülki sınırları ile birleştiren 

politika değişikliğinin altında yatan ana fikir; verimlilik, etkinlik ve kaliteye dayanan 

yönetim olarak belirtilmiştir. Bu anlayış ışığında, yerel yönetimler verimli ve etkin 

hizmet sağlama kapasitesine sahip olmalıdır (Şengül, 2013: 119). 

Mevcut ve yeni kurulan büyükşehir belediyelerinde, ilçe sınırları dahilindeki 

köy ve kasabaların tüzel kişiliği kaldırılmış; bu iki birim, bulunduğu ilçenin 

belediyesine mahalle olarak katılmıştır. 6360 sayılı Kanun'un 2. maddesi, büyükşehir 

belediyesinin ilk kez kurulduğu şehirlerde yeni ilçe belediyelerinin kurulmasını da 

öngörmektedir (Karakılçık, 2013: 188-190).  

2.5.3. 6360 Sayılı Kanunun Meydana Getirdiği Değişiklikler  

Bu bölümde 6360 sayılı kanunla yeni bir döneme giren büyükşehir 

belediyeleri ile ilgili yapılan değişikliklere yer verilecektir. 

2.5.3.1. Köy ve Belde Belediyelerinin Kaldırılması 

 6360 sayılı kanun ile birlikte, köy ve belde belediyelerinin tüzel kişiliği 

kaldırılmış, bu iki yerel yönetim idaresi bağlı bulunduğu ilçeye mahalle olarak 
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bağlanmıştır. Yasa ile büyükşehir belediye statüsü alamayan illerde ise, nüfusu 

2000’in altına inen belde belediyeleri köye dönüştürülmüştür.  

Ülkemizde belde belediyelerinin kapatılması ilk defa gündeme 

gelmemektedir. Kapatma girişimleri ilk olarak 5747 sayılı Kanun ile yapılmış ve 

konu Anayasa Mahkemesine taşınmıştır. Belde belediyelerinin kapatılması ile ilgili 

pek çok itiraz bulunmaktadır. En yoğun itirazı turizm yörelerinde bulunan belde 

belediyelerinin vatandaşları ve belediye başkanları yapmaktadır. Ana Muhalefet 

Partisi'nin 363 belde belediyesinde yaptığı referandumda katılımcılar “belde 

belediyelerinin kapatılmaması yönünde oy kullanmıştır. Bu referandumda toplam 

176.148 kişi oy kullanmış ve bunların 169.940’ı belde belediyelerinin 

kapatılmaması, 5.825’i de kapatılması yönünde oy kullanmıştır. Referandum yapılan 

belde belediyelerinden 151’i Cumhuriyet Halk Partili, 127’si Adalet ve Kalkınma 

Partili ve 40’ının da Milliyetçi Hareket Partili olduğu belirtilmektedir (Güler, 2012: 

84). Yasa ile birlikte il özel idarelerinin %37’si, belediyelerin %55’i köylerin de 

%49’u kaldırılmaktadır. 

Köyler hususunda ise; köylerin tüzel kişiliğinin kaldırılması, basit bir idari 

değişiklik olarak değerlendirilmemelidir. Köyler, tüzel kişilikleriyle birlikte bir yerel 

yönetim birimidir. Gelenekleri, tarihsel bir geçmişleri vardır. Köylerin sahip olduğu 

tüzel kişilik sayesinde farklı hakları ve ayrıcalıkları vardır. Kendi varlıklarına sahip 

olma, ormanları ve meraları kullanma gibi hakları vardır (Güler, 2012:80). Buna 

karşın mahallenin herhangi bir yasal güvencesi ve tüzel kişiliği yoktur. Mahalleler 

sadece komşuluk ilişkilerinin yoğun olduğu, kendi içinde herhangi bir karar 

alamayan birimlerdir. Bu karar alamama durumunun köyleri sosyolojik ve psikolojik 

olarak etkilemesi muhtemeldir. 

Yasanın ilk beş yılında köyler için, içme suyu ve vergi tarifeleri indirimli 

olarak belirlenmiş olsa da, 5 yıllık dönemin sonunda yoğun ödemeler nedeniyle köy 

halkının daha da yoksullaşması muhtemeldir. Yeni fatura ve vergi tarifeleri 

konusunda düzenleme yapılması köyler için zaruri bir ihtiyaçtır. 

Sonuç olarak yasa ile birlikte köylülerin yoksullaştırılacağı, bu alanlardaki 

arazilerin yabancılara açılacağı, orman köylerinin kentsel kiraya açılacağı, kısacası 

köylülerin yaşam alanı üzerindeki haklarını yitireceği gibi endişeler bulunmaktadır 

(YAYED, 2012: 5). 
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2.5.3.2. İl Özel İdarelerinin Kaldırılması 

Osmanlı Devleti döneminde kurulan il özel idareleri ve belediyeler birçok 

yapısal değişikliğe uğramıştır. 2000'lerin reformlarından sonra, yerel yönetimlerin 

görev ve sorumluluk alanlarının genişlediği, yönetişim ilkeleri doğrultusunda 

güçlendirildiği görülmektedir.  

Belediyeler ve köyler il sınırları içinde faaliyetlerini sürdürürken, il özel 

idareleri de il sınırları dışındaki yerlerin yönetiminden sorumludur (Eryılmaz, 2000: 

12). 5302 sayılı kanunda, karar organı olarak tanımlanan il genel meclisinin, 3360 

sayılı Kanun'da tanımlanan il genel meclisine göre daha işlevsel sorumlulukları 

vardır. 5302 sayılı kanun il genel meclislerine daha çok sorumluluk yüklemektedir 

(Parlak, 2006: 95). 

İl genel meclisi, vali tarafından seçilen iki üyeden, genel sekreterden ve 

üyeler tarafından seçilen üç üyeden oluşmaktadır. Böylelikle, il genel meclisi 

tarafından seçilen meclis üyelerinin sayısı beşe düşürülmüş; genel sekreterin, meclis 

üyesi ve birim şeflerinden seçilen finansal hizmetler birim şefi olma zorunluluğu 

kaldırılmıştır. Ayrıca 5302 sayılı Kanunun 45’inci maddesine, “bütçe tasarısının 

kesinleşmemesi halinde vali, görüşüyle birlikte durumu İçişleri Bakanlığına bildirir. 

İçişleri Bakanının otuz gün içinde vereceği karar kesindir” hükmü eklenerek il genel 

meclisinin bütçeye ilişkin yetkisi kısmi vesayet altına alınmıştır (Gözüaçık, 2014: 

121). 

6360 sayılı kanunla birlikte büyükşehir alanlarında il özel idareleri tamamen 

kaldırılmış, hizmetlerin büyük bölümü artık büyükşehir ve büyükşehir ilçe 

belediyelerince verilmeye başlanmıştır. İlgili kanunla il özel idarelerinin 

kaldırılmasındaki amaç, hizmetlerde etkinlik ve verimliliği sağlamak, büyükşehir 

belediyelerine daha fazla kaynak yaratmak ve hizmetlerin halka daha hızlı ulaşması 

amacıyla bürokrasiyi önlemektir. 

İl özel idarelerinin kaldırılması, muhalefet tarafından görev dağılımı genelliği 

ilkesine aykırılık olarak nitelendirilmiştir (Çukurçayır, 2012: 65). Yasaya getirilen 

bir diğer eleştiri ise il özel idarelerinin kaldırılması ile ilin, çok fazla yetki kazanarak 

bölge yönetimine dönüşme ihtimalidir (Güler, 2012: 89). Ancak, federal devletlerde 

egemenliğin paylaşımı esas olduğu için yeni büyükşehir belediyelerinin bir bölge 

yönetimi olması söz konusu değildir. 
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2.5.3.3. Yatırım, İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının Kurulması 

6360 sayılı kanunla il özel idareleri kaldırılarak yerine, Yatırım, İzleme ve 

Koordinasyon Başkanlığı (YİKB) kurulmuştur. YİKB’ler il özel idarelerinin aksine 

özerk değildirler, merkezin taşradaki temsilcisidirler ve idari vesayet altındadırlar. 

YİKB, adli ve askeri teşkilat dışındaki bütün alanlarla ile ilgili başbakanlık ve 

ilgili bakanlıklara raporlar göndermektedir. Bu raporlar, şubat ayının sonuna kadar 

hazırlanmaktadır. YİKB’nin idaresi vali veya vali tarafından atanacak vali yardımcısı 

tarafından sağlanmaktadır. Valiler gerekli gördükleri hallerde personel istihdam edip 

görevlendirme yetkisine sahiptir (Çelik, 2013: 47). 

Yatırım, İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı görev, yetki ve sorumlulukları 

ile çalışma usul ve esaslarına dair yönetmelikte YİKB’lere verilen görevlerin 

başlıcaları şu şekilde sıralanmıştır: 

 Yatırım yapan kamu kurumlarının etkinliğini izlemek, 

 Afet ve acil yardım hizmetlerini koordine etmek, yardım gereken 

alanlara yardımların götürülmesini sağlamak. 

 Temsil, tören, ödüllendirme gibi protokol işlemlerini yürütmek. 

 Kamu kurumlarının ihtiyaçlarını ödenekleri göz önünde bulundurarak 

karşılamak. 

 Merkezi idare tarafından her türlü yardımı yapmak ve bu yardımların 

yapılıp yapılmadığını denetlemek. 

 Yapılacak yatırımlarla ilgili bina, araç ve gereçleri kiralamak. 

 Valinin vereceği görevleri yapmak. 
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2.5.3.4. Yeni İlçelerin Kurulması 

 

Tablo 4. Büyükşehirlerde Kurulan İlçeler 

Büyükşehir Belediyesi Kurulan İlçe 

Aydın Efeler 

Balıkesir Karesi, Altıeylül 

Denizli Merkezefendi, Pamukkale 

Hatay Antakya, Defne, Arsuz, Payas 

Manisa Şehzadeler, Yunusemre 

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu, Onikişubat 

Mardin Artuklu 

Muğla Menteşe, Seydikemer 

Şanlıurfa Haliliye, Eyyübiye 

Tekirdağ Süleymanpaşa, Kapaklı, Ergene 

Trabzon Ortahisar 

Van Tuşba, İpekyolu 

Zonguldak (BŞB değil) Kilimli, Kozlu 

Ordu ( 6447 ile ) Altınordu 

Kaynak: İzci ve Turan 2013, s.74 

Tabloda görüldüğü gibi, 6360 sayılı kanun ile 14 ilde 27 ilçe belediyesi 

kurulmaktadır. Bu belediyeler içinde Zonguldak, büyükşehir belediyesi değilken, 

Ordu da 6447 sayılı kanun ile birlikte büyükşehir belediyesi statüsü kazanmıştır. 

 Bu düzenlemeye en ciddi tepkiyi dönemin Şişli Belediye Başkanı Mustafa 

Sarıgül göstermiştir. Yasada yapılan değişiklik sonucunda, İstanbul'un Şişli ilçesinin 

Ayazağa, Maslak ve Huzur semtleri Sarıyer ilçesine bağlanmıştır (İzci ve Turan, 

2013: 75). Bunun seçim kazanmak için yapılan bir strateji olduğu öne sürülmüş 

ancak, seçim sonuçları sonunda öyle olmadığı görülmüştür. 

2.5.3.5. Mali Yapıdaki Meydana Değişiklikler 

6360 sayılı kanunun yürürlüğe girmesiyle mali konularda büyük bir değişim 

yaşanmıştır. Bu değişimin arkasında büyükşehir belediyelerinin hareket alanının 

artırılarak her bir yöreye eşit ve adaletli hizmet götürme isteği yatmaktadır. 
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İlgili kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte büyükşehir belediyelerinin kendi 

sınırları içinde genel vergi gelirleri tahsilat toplamından aldığı pay artırılmıştır. 

Ayrıca bu kanun ile, 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe ve 

Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunda da değişikliklere gidilmiştir. 

Vergi gelirleri tahsilatı büyükşehir belediyesi dışındaki alanlara %2,85 iken, bu oran 

%1,50’ye çekilmiştir. Büyükşehir ilçe belediyelerinin payı ise %2,5’ten %4,5’e 

çıkarılmıştır. Bu kanun ile dağılan paylarla ilgili artık yüz ölçümü kriteri de 

getirilmiştir. Bu kriterin getirilmesindeki amaç, büyük yüz ölçümüne sahip illerin en 

uzak yörelere dahi rahatça hizmet götürmesidir. İl özel idarelerinin payı %1,15’ten 

%0,5’e düşürülürken, %40 oranındaki ilçe belediyesi payı da büyükşehir 

belediyelerine devredilmiştir (Zengin, 2014: 104). 

6360 sayılı kanunun 27. Maddesinin yürürlüğe girmesiyle 5779 sayılı 

kanunun 6. maddesinde değişikliklere gidilmiştir. Buna göre; en son genel bütçe 

tahsilatı toplamının binde 1’i denkleştirme ödeneği olarak Maliye Bakanlığı’na 

sunulacaktır. Bu ödenek mart ve temmuz aylarında kullanılabilecekken, bu 

ödenekten nüfusu 10.000 ve altında olan belediyeler yararlanacaktır. Bu ödeneğin 

verilmesindeki amaç, nüfusu 10.000 ve altında olan belediyeleri maddi olarak 

rahatlatmak ve kendi yörelerine daha rahat hizmet etmelerini sağlamaktır. Bu 

ödeneğin %65’i belediyelere eşit şekilde dağıtılırken, %35’i nüfusa göre 

dağıtılmaktadır. Nüfusa yüksek olan belediyeler %35’lik paydan daha fazla gelir elde 

etmektedir ( Muratoğlu, 2015: 90). 

Yukarıda belirtilen kırsal alanın yoksullaşması endişesinin yanında; 6360 

sayılı kanun il mülki sınırında bir büyükşehir yönetimini ön gördüğü için, yeni vergi 

tarifeleri ve faturalar ile büyükşehir belediye gelirleri artacaktır. Büyükşehir 

alanlarında yaşayan her bir birey artan gelirlerle birlikte kalite ve etkin hizmet 

beklentisi içinde olacaktır. Artık büyükşehir belediye başkanları; çağa ayak uyduran, 

halkla iç içe, iletişim olarak kendini geliştirmiş ve takım çalışması yapabilen kişiler 

olmak zorundadır. 

2.6. 6360 Sayılı Kanuna Yöneltilen Eleştiriler 

6360 sayılı yasa daha taslak halindeyken, birçok akademisyen ve politikacı 

tarafından ciddi eleştirilere maruz kalmış ve önemli tartışmalara konu olmuştur. Bu 

durum yasa çıkarıldıktan sonra da devam etmiş ve akademik çevrelerce hakkında 
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yoğun bir tartışma yapılmıştır. “Bu düzenleme ile belediye tanımının dışında yeni bir 

sistem uygulamaya kondu. İlin tüm coğrafi sınırları içindeki yerleşimler İl illeri 

olarak kabul edilecektir. Dolayısıyla, geleneksel tanım ve belediyelerin varlığı 

bağlamındaki tanımlar artık geçerli değildir. İl genelinde yetkili olacak olan bir 

“yerel yönetim birimi” acaba belediye olarak tanımlanabilir mi?.” (Çukurçayır, 

2013: 101) şeklindeki eleştiriden sonra, büyükşehir belediyesi ölçeğinin büyümesi ile 

ilgili, ülkenin bölüneceği hususunda endişeli kesimler bulunmaktadır. Ancak, yasa 

ile egemenliğin paylaşımı söz konusu olmadığından 6360 sayılı yasa için bir 

federalizm denilemez. 

Zengin bir değerlendirmesinde: "Mevcut büyükşehir belediye başkanları 

kendilerini güçlendiren 6360 sayılı yasa çıkmadan önce bile büyükşehir alanında 

“tek aktör” olmak istiyorlar.” (Zengin, 2014: 351, Günal vd., 2014: 63) diyerek bu 

yasa ile büyükşehir belediyelerinin çok fazla güçleneceğini yönünde düşüncesini 

belirtmiştir. 

12 Kasım 2012 tarihli ve 6360 sayılı kanun ile getirilen yeni düzenlemelerin 

bazı akademisyenler tarafından anayasaya aykırı olduğu iddia edilmiştir. Örneğin, 

Kemal Gözler (2013: 16), İl Özel İdareleri, köyler ve belediyelerin anayasal 

kurumlar olduğunu belirterek, tüzel kişiliklerinin kaldırılmasının anayasaya aykırı 

olduğunu iddia etmiştir. Anayasanın 127. maddesinin ilk fıkrasına göre mahalli 

idareler: “Mahalli idareler, il, belediye ve köy halkının mahalli müşterek 

ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, 

gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel 

kişileri” olarak belirtilmiştir. Gözler’e göre (2013: 21), Türkiye'de il özel idarelerinin 

kapatılabilmesi için anayasa değişikliği yapılması veya il genel idarelerinin 

kaldırılacak şehrin tamamen ortadan kaldırılması gerekmektedir. 

6360 sayılı kanunla il özel idarelerinin kapatılması sürecinde dönemin 

Başbakanı olan Recep Tayyip Erdoğan’ın İl Özel İdaresi'ne ilişkin düşünceleri de 

etkili olmuştur. 1995’te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde 

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sınırlarının il sınırına kadar genişletilmesi ve İl 

Özel İdaresinin kaldırılarak tek bir şehir meclisinin kurulması gerektiğini savunan 

başbakan, yerel yönetim reformunu hazırlayan çalışma grubuna 2003 yılında, il genel 

meclisi ve belediye meclislerinin birleştirilerek tek çatı altında toplanması emrini 

vermiştir. Ancak o dönem için bunun uygun olmadığı ve birleştirme işleminden 

vazgeçildiği görülmektedir. İl Özel İdarelerini yeniden canlandırmak için çalışmalar 
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yapılsa da 6360 sayılı yasayla il özel idarelerinin kaldırılmasında tereddüt 

edilmemiştir (Arıkboğa, 2013: 66). 

İl Özel idaresi için söz konusu olan durum, köyler için de geçerlidir. Köyler 

Anayasa'nın 127. Maddesi ve 442 sayılı köy kanunu ile güvence altına alınmıştır. 

Oysa 6360 sayılı yasa bunu yapmayıp 30 ildeki bütün köylerin tüzel kişiliklerini sona 

erdirmiştir. Köylerin tüzel kişiliği kaldırılmış, karar verme yetkileri ellerinden 

alınmıştır. Bu nedenle, köylerle ilgili kararları köyle bağlantısı olmayan belediye 

meclisleri alacaklardır (Gözüaçık, 2014: 2). 

6360 sayılı kanunun eleştirildiği konulardan biri de belde belediyelerinin 

kapatılmasıdır. Belde belediyeleri; köyden büyük, şehirden küçük yerleşim yerleri 

için kullanılan bir ifade olmakla beraber mahalli idare mevzuatında, nüfusu 2000’den 

büyük, ilçe merkezi olmayan yerleşim yeri olarak tanımlanmaktadır. Gözler’e göre 

(2013: 25), ortada bir belediye varsa, orada bir belediye yönetimi olması Anayasa 

emridir. Bununla birlikte; söz konusu kasaba, şehir merkezine yakınsa ve aşırı 

şehirleşmenin bir sonucu olarak bu şehrin bir parçası olmuşsa, yasa koyucu belediye 

meclisini kaldırabilir ve bu bölgeyi bir mahalleye dönüştürebilir. Çünkü böyle bir 

durumda artık bütün bir şehir vardır ve belde belediyesi yapılanmasına ihtiyaç 

yoktur. 

6360 sayılı kanun ile birlikte Türkiye'nin Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik 

Şartı’nın (AYYÖŞ) 5. maddesini ihlal ettiği iddia edilmiştir  AYYÖŞ’ün  5.maddesi 

şu şekildedir: “Yerel yönetimlerin sınırlarında, mevzuatın elverdiği durumlarda ve 

mümkünse bir referandum yoluyla ilgili yerel topluluklara önceden danışılmadan 

değişiklik yapılamaz.” Referandum yapılmadan herhangi bir yerel yönetimin 

hükümet inisiyatifiyle kaldırılamayacağı iddia edilmiştir (Arıkboğa, 2013: 77; Keleş, 

2012: 9).  İhlal iddialarının yanında “mevzuatın elverdiği durumlar” ifadesi 

nedeniyle herhangi bir ihlal olmadığını ve kapatmaların Anayasa’ya herhangi bir 

aykırılık oluşturmadığını belirten görüşler de bulunmaktadır. 

Kanun aynı zamanda büyükşehir belediyelerinin tek bir merkez olması 

açısından da eleştirilmiştir. Kanun; köyleri, belde belediyelerini, il özel idarelerini ve 

hizmet birimlerini kapatmış, ilin yerel hizmetlerini yalnızca ilçe belediyeleri ile 

büyükşehir belediyesi arasında dağıtmıştır. Merkezciliğin olduğu yerde, yerindelik 

ilkesinden söz edilemez. Yerindelik ilkesi hizmet dağıtımında kullanılması gereken 

politik bir ilkedir (Coşkun, 2007: 8). Hizmette kamusal yakınlık ilkesi, yerel 

yönetimlerin temel ilkelerinden biridir. Bu ilkeye göre, halk kendilerine en yakın 



38 
 

yerel idari birimden hizmet almalıdır. Bu yasa adem-i merkeziyet ilkesiyle ters 

düşmektedir. 

İldeki yerel hizmetlerde, büyükşehir belediyelerinin asıl otorite olduğu ve il 

merkezin dışında bulunan yerleşim yerlerinde yaşayan insanları etkileyebileceği  ön 

görülmüştür. Bu yörelerde yaşayanların, hizmet taleplerini büyükşehir belediyelerine 

iletmekte zorluk çekeceği belirtilmektedir (Özer, 2013: 119).  

6360 sayılı kanun en uygun (optimum) büyüklük açısından da eleştirilere 

uğramıştır. Belediyeler merkezi idarenin yereldeki kuruluşlarıdır. Bu nedenle, 

belediyelerin karşıladığı kamu hizmetlerinin nitelikleri dikkate alınarak optimal 

büyüklük belirlenmelidir (Atmaca, 2013: 170).  

Mevcut düzenlemede, birçok hizmetin ilçe belediyeleri yerine büyükşehir 

belediyeleri tarafından yapılmasının uygun olacağı ve bu yüzden de ölçeğin olması 

gerekenden daha büyük tutulduğu düşünülmektedir (Arıkboğa, 2013: 85). 

Kanunun 34. maddesinin son fıkrasında Yatırım İzleme Koordinasyon 

Başkanlığı’nın çalışmasına ilişkin olarak ortaya konulan yaklaşımın ağır bir idari 

vesayet olduğu, YİKB’lerin İl Özel İdareleri gibi özerk olmadığı yönünde görüşler 

bulunmaktadır. Yasanın ilgili fıkrası: “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...” şeklindedir. Merkezi 

yönetime verilen bu yetkinin Cumhuriyet tarihinin en büyük idari vesayeti iddia 

edilmektedir (Özer, 2013: 121).  

2.7. 6360 Sayılı Kanunun Anayasal Değerlendirmesi 

6360 sayılı kanunla yukarıda da belirtildiği gibi; İl Özel İdareleri, köyler ve 

belde belediyeleri kaldırılmıştır. Kanun hem yasal, hem de mekânsal açıdan 

incelenmiş ve eleştirilere de maruz kalmıştır (Gözler, 2013: 118). Çalışmanın bu 

bölümünde 6360 sayılı kanunun anayasal uygunluğunun değerlendirmesi 

yapılacaktır.  

6360 sayılı kanunun anayasal incelemeleri genellikle il özel idareleri, köyler 
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ve belde belediyelerinin kapatılması üzerinden olmuştur. Anayasada 6360 sayılı 

kanunda belirtilen yerel yönetim birimlerinden belediyeler ve köylerden 

bahsedilirken, il özel idarelerinden ise bahsedilmemiştir. Anayasada il teriminden 

bahsedilmiştir ancak burada ilden kasıt “ il özel idaresi “ değil, “il yerel idaresi”dir. 

Anayasada belirtilen idareler “belediye yerel idaresi”, “köy yerel idaresi” ve “ il yerel 

idaresidir” bu yüzden il özel idaresi ile karıştırmamak gerekir (Gözüaçık, 2014: 118). 

Özellikle Türkiye'de il yerel yönetimi kaldırabilir ya da il, bir başkası il ile bağlantı 

kurabilir. Bu durumda ildeki il özel idaresi kendiliğinden sona ermektedir. Ancak 

ortada bir “il” bulunurken “il özel idaresi”nin de bulunması Anayasanın 127’nci 

maddesine göre bir zorunluluktur. 

6360 sayılı kanunun söz konusu 30 ili tamamen ortadan kaldırsaydı, il özel 

idareleri otomatik olarak ortadan kalkacak ve anayasal olarak herhangi bir sorundan 

söz edilmeyecekti. Ancak, 6360 sayılı kanun il yerel yönetimlerine dokunmazken, 

sadece il özel idarelerini ortadan kaldırmıştır. Bu konuda da anayasaya aykırılık 

iddiaları gündeme gelmiştir. 5302 sayılı kanun, bir yerde bir il bulunması halinde il 

özel idaresi de kurulması gerektiği hükmünü getirse de, bu hüküm anayasal bir 

hüküm değildir. Anayasa Mahkemesi 31.10.2008 tarihli E.2008/34, K.2008/153, 

Kararı ile bu konudaki itirazlara son noktayı koymuştur. İlgili karar: “.bir yasa kuralı 

başka bir yasa kuralının varlığı veya yokluğu düşünülerek değil, Anayasa kuralına 

göre değerlendirilir ve yasa koymak, değiştirmek, yerindeliği takdir etmek yasa 

koyucunun yetkisi dahilinde ve yasalar arasında uygunluk yasa koyucu tarafından 

gözetilmesi gereken bir husustur.” şeklindedir. Bu nedenle, yasa koyucu, Anayasa ile 

yasalar arasındaki uyum ve uygunluğu dikkate almak zorundadır (Çelik 2013: 89). 

2.8. 6360 Sayılı Kanunun Siyasi Yapıya Etkileri 

6360 sayılı kanunun siyasi yapıya etkileri ile ilgili iki farklı görüş 

bulunmaktadır. Örneğin; Çukurçayır (2012), artan gelirlerle birlikte büyükşehir 

belediyesi ve büyükşehir belediye başkanının yerel bir güç odağı haline geleceğini 

savunmuş ve bunu bir federalizm denemesi olarak nitelendirmiştir. Keleş ise, 

federatif yönetimin bir egemenlik paylaşımı olduğunu ancak, anayasada bu yönde bir 

ibare olmadığını belirterek bu yasanın bir federalizm denemesi olmadığını 

savunmuştur (Keleş, 2012: 78). 

Yeni düzenleme ile demokratik katılımın en önemli unsuru olan doğrudan 
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seçilmişlerin sayısı 250.000’den 200.000’e düşmektedir (Güler, 2013: 71). Köylerin, 

belediyelerin ve il özel idarelerinin tüzel kişiliğinin kaldırılması ve dolayısıyla, 

büyükşehir belediyelerinin hizmet alanlarının genişletilmesi, büyükşehir 

belediyesinin fazla mesai yapmasına ve daha yoğun bir plan ve programla 

karşılaşmasına neden olacaktır. Bu durum, yerel politikada katılım mekanizmasının 

daha yavaş işleyişine yol açabilir ve merkeziyetçiliği vurgulayan bir yapıyla 

karşılaşmamıza neden olabilir (Keleş 2012: 79). 

Ayrıca bu yasanın, iktidar partisinin yerel seçimler için bir stratejisi olduğunu 

belirten görüşler de bulunmaktadır. Bu fikre göre, özellikle İstanbul’un Şişli ilçesi ve 

sahil kentleri için seçim ortamının ve seçmen yapılarının değiştirilmesi arzu edilerek 

seçimlerin bu yolla kazanılmak istendiği iddia edilmiştir (İzci ve Turan, 2013: 84). 

2014 yerel seçim sonuçları ve 2009 yerel ve il genel meclisi (il genel meclisi 

seçimleri, il mülki sınırını kapsadığı için incelenmiştir.) seçim sonuçları 

incelendiğinde; bu kanundan sonraki ilk seçimin, geçmiş seçim sonuçlarıyla 

paralellik gösterdiği görülmüş ve seçim stratejisi iddiası bir nevi çürümüştür. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 6360 SAYILI KANUNUN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİNİ 

ANLAMAYA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: SALİHLİ ÖRNEĞİ 

3.1. Araştırmanın Amacı 

6360 sayılı yasa ile köylerin tüzel kişiliği kaldırılmış ve bağlı olduğu ilçenin 

mahallesine dönüştürülmüştür. Ayrıca il özel idareleri de kaldırılarak yetkileri 

büyükşehir belediyelerine aktarılmıştır. Sınırları önemli ölçüde genişletilen 

büyükşehir belediyelerinin hizmet alanı daha da büyümüştür. Bu büyüme ile birlikte 

yeni büyükşehir ve büyükşehir ilçe belediyelerinin kırsal alanlara nasıl hizmet 

götüreceği merak konusu olmuştur. 

Çalışma, Manisa’nın Salihli ilçesinde yapılacaktır. Salihli, Manisa’ya 83 km. 

uzaklıkta, kırsal alanları gelişmiş, sulama imkanları üst düzeyde, ekonomisi tarım, 

sanayi ve hayvancılığa dayanan, yüz ölçümü geniş bir ilçedir. Salihli, Gediz Ovası 

üzerinde kurulmuştur ve düz bir arazi yapısına sahiptir. Çalışma için Salihli’nin 

seçilmesinin nedenleri; 

 Manisa BŞB ve Salihli ilçe belediyelerinin sunduğu hizmetlerle kırsal 

kalkınmaya ne derece katkı sağladığı görülmek istenmiştir. 

 

 Gelişmişlik düzeyi olarak ikinci düzey gelişmiş ilçeler arasında 

gösterilen Salihli’nin 6360 sayılı kanun sonrası, nasıl bir gelişim 

gösterdiği izlenmek istenmiştir. 

 

 6360 Sayılı kanunla çok sayıda köyün ilçeye bağlanması, Salihli’yi 

araştırma için ideal bir alan yapmıştır. 

 

 Manisa BŞB tarafından verilen teşviklerin ( arıcılık, seracılık, ceviz 

fidesi, zeytin fidanı vb. ) üretim kapasitesine etkileri izlenmek 

istenmiştir. 

 

 Salihli ilçe olarak, yüzölçümü ( 1.273 Km2 )  geniş bir ilçedir. 

Salihli’nin merkeze yakın ve uzak köylere hizmet sunumunu ne 

ölçüde yerine getirdiği görülmek istenmiştir. 
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Çalışmada, Manisa BŞB ve Salihli ilçe belediyelerinin kırsal kalkınmaya 

sunduğu katkıların ölçülmesi, hizmet sunumunda il ve ilçe sınırında belediyeciliğin 

etkilerinin incelenmesi ve mera, yaylak, kışlak gibi ortak alanlarla ilgili herhangi bir 

boşluğun olup olmadığının görülmesi amaçlanmıştır.  

3.2. Araştırmanın Önemi 

Türkiye'de büyükşehir belediyelerinin kurulma amacı; metropoliten alanların 

aşırı büyüme sorunlarına önlem almak, belirli bir plan dahilinde etkin, etkili, verimli 

ve katılımcı hizmet sunmak, kentsel alanlar ile kırsal alanlar arasındaki farkların 

kapanmasına yardımcı olmaktır. 6360 sayılı yasa birlikte eskiden daha çok il özel 

idareleri tarafından yürütülen;  kırsal alanların yaşam standartlarını iyileştirilmesi,  

kırsal alanların iticiliğinin azaltılması, kırsal alanların ekonomik, sosyal, kültürel 

yönden geliştirilmesi gibi hizmetler de büyükşehir belediyeleri tarafından 

yürütülecektir. Çalışmamızda 6360 sayılı yasa ile tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye 

dönüştürülen ve büyükşehir belediyelerinin hizmet alanına giren kırsal alanlarda 

yerel hizmetlerin kırsal kalkınmaya etkilerinin ne düzeyde olduğunu görmek, halkın 

sorunlarına ışık tutmak ve sorunlar karşısında büyükşehir ve büyükşehir ilçe 

belediyelerinin ne gibi önlemler aldığını görmek ile, bu konuda yapılan çalışmalara 

ışık tutmak amaçlanmaktadır. 

3.3. Araştırmanın Yöntemi  

Araştırmanın amacına ulaşabilmesi için, hem birincil hem de ikincil veri 

toplama yöntemlerinden yararlanılmıştır. Birincil veri toplama yöntemlerinden olan 

yarı yapılandırılmış mülakat tekniği ile halkın 6360 sayılı kanun sonrası dönemle 

ilgili görüşlerini almak amaçlanmıştır. Derinlemesine bir araştırmanın ardından 

hazırlanan sorular halka yöneltilerek, halkın yerel hizmetlerin kırsal kalkınmaya 

etkileri üzerine görüşleri alınmıştır. Yarı yapılandırılmış mülakatlarda herhangi bir 

yönlendirme yapılmamış olup, soru cevap şeklinde ve sohbet havasında geçmiştir. 

Araştırma evreni Manisa’nın Salihli ilçesinin 6 kırsal mahallesidir. Bu 

mahalleler; Damatlı ( 17 km. ), Hasalan ( 7 km. ), Çelikli ( 19 km. ), Mersindere ( 14 

km. ), Çavlu ( 13 km. ) ve Hacıbektaşlı ( 5 km. )  mahallelerdir. Bu mahallerin 

seçilme nedenleri; merkeze olan yakınlık ve uzaklıkları, benzer coğrafi yapılara sahip 

olmaları ve bolca ortak alan bulundurmalarıdır. Merkeze yakın ve uzak köylerin bir 
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arada seçilmesindeki amaç, şehir merkezine olan mesafelerin hizmet sunumuna 

etkilerini ölçmektir. 

Salihli’nin 6 farklı kırsal mahallesinden 10 farklı kişiyle yarı yapılandırılmış 

mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Bu yarı yapılandırılmış mülakatlarda yöre halkına şu 

sorular yöneltilmiştir: 

1. 6360 sayılı kanun sonrasında Manisa kentinde kırsal alanlara yönelik 

planlama ve uygulamaların kırsal kalkınmayı gerçekleştirmek üzere yeterli 

düzeyde sürdürülüp sürdürülemediği hakkında neler düşünüyorsunuz? 

2. Büyük ölçüde kırsal alanlara hizmet sunan Manisa İl Özel İdaresinin tüzel 

kişiliğini kaybetmesi Manisa’nın dağlık alanlarını, orman köylerini ve kırsal 

kalkınmayı nasıl etkilemiştir? Bu konuda fikirlerinizi alabilir miyiz?  

3. Nüfusunun yaklaşık yüzde 35’i kırsal nüfustan oluşan Manisa kentine daha 

evvel kırsal alanlara hizmet götürme tecrübesi bulunmayan Manisa 

Büyükşehir Belediyesi bu kırsal alanlara ne derece hizmet götürebilmektedir?  

4. 6360 sayılı kanun sonrasında kırsal nitelikli, tarım sektörü açısından 

potansiyel oluşturan, ekolojik hassasiyeti olan korunması gereken tarım 

toprakları, ormanlar, meralardan oluşan alanların yönetimi hususunda bir 

boşluk oluşmuş mudur? 

5. Ekonomisi ağırlıklı olarak tarıma dayanan ilçenizde bu yasa sonrasında 

tarımsal üretim zarar görmüş müdür, üretim kapasitesi nasıl etkilenmiştir?  

6. 6360 sayılı kanun ile il mülki ölçeği ile belediye hizmet alanının 

örtüştürülmesi ne derece doğru olmuştur?  

 

Olmak üzere 6 soru yönlendirilmiş olup, Salihli kırsal halkının 6360 sayılı 

yasaya olan algıları, kırsal kalkınma hususunda Manisa Büyükşehir Belediyesi ve 

Salihli Belediyelerinden halkın beklentilerini ne seviyede karşılık verdiği irdelenmiş 

ve çeşitli bulgular ortaya konmuştur. 

3.4. Verilerin Toplanması 

 Katılımcıların izni ve kimliklerinin gizli kalması koşuluyla, derinlemesine bir 

literatür taramasının ardından katılımcılara çeşitli sorular sorularak bulgular elde 

edilmiştir. Katılımcılarla gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış mülakatlar sohbet 

havasında gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar ile ilgili bilgiler ve katılımcılarla 
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gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış mülakatların süreleri aşağıdaki tablolarda 

gösterilmiştir. 

              Tablo 5: Araştırmaya Katılanlar İle İlgili Bilgiler 

 Eğitim Durumu Yaş 

 

Medeni 

Durumu 

Yaşadığı Yer 

 

Katılımcı A İlköğretim 61 Evli Çavlu 

Katılımcı B Lise 39 Evli Çavlu 

Katılımcı C İlköğretim 48 Evli Hasalan 

Katılımcı D Lise 50 Evli Çelikli 

Katılımcı E Ön Lisans 36 Bekar Çelikli 

Katılımcı F İlköğretim 50 Evli Damatlı 

Katılımcı G Lise 41 Evli Mersindere 

Katılımcı H Lise 39 Evli Hasalan 

Katılımcı I Üniversite 32 Bekar  Hacıbektaşlı 

Katılımcı J Ortaöğretim 47 Evli Damatlı 
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Tablo 6: Yapılan Görüşmeler İle İlgili Bilgiler 

3.5 Araştırma Alanına İlişkin Temel Bilgiler 

Bu bölümde çalışmanın yapılacağı olan alan olan Salihli ile alakalı bilgiler 

verilecektir. 

3.5.1  Salihli’nin Adı ve Kuruluşu 

Salihli, Türklerin Anadolu’ya gelmesinden sonra ortaya çıkan yeni bir iskân 

alanıdır. Fakat hemen yanı başındaki tarihi Sart şehri ise çok eskilere uzanan bir 

geçmişe sahiptir. Sart kazasının Osmanlı dönemindeki etkinliği, XIX. yüzyıl 

ortalarına kadar devam etmiştir. XVIII. yüzyıl başlarından itibaren daha çok bir pazar 

yeri olarak gelişen Salihli, Sart ile birlikte anılmıştır. XIX. yüzyılın son çeyreğinde 

ise, tamamen Sart’ın yerini alarak, “Salihli Kazası” adıyla anılmaya başlanmıştır. 

(Baykara, 2013: 37) 

Salihli adı, ilk defa XVI. yüzyılın başlarına ait arşiv kayıtlarında, Aydın 

Sancağı’nın Sart kazasına bağlı bir köy olarak geçer. Bölgenin Türk egemenliğine 

girmesinden sonra Salihli köyünün kurulduğu tahmin edilmektedir. Salihli, adından 

 Mesleği 
Görüşme 

Süresi 
Görüşme Tarihi 

Katılımcı A Emekli 22.17 Dakika        8 Nisan 2019 

Katılımcı B Çiftçi 18.16 Dakika        8 Nisan 2019 

Katılımcı C Hayvancı 20.32 Dakika        8 Nisan 2019 

Katılımcı D Esnaf 15.36 Dakika        8 Nisan 2019 

Katılımcı E Çiftçi 17.42 Dakika       18 Nisan 2019 

Katılımcı F Çiftçi ve Hayvancı 16.52 Dakika 18 Nisan 2019 

Katılımcı G Esnaf  15.16 Dakika 22 Mayıs 2019 

Katılımcı H İşçi 19.16 Dakika 22 Mayıs 2019 

Katılımcı I Üzüm Tüccarı 14.18 Dakika 23 Mayıs 2019 

Katılımcı J Çiftçi 17.26 Dakika 23 Mayıs 2019 
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da anlaşılacağı üzere, Salih adlı ilk yerleşen kişiye bağlı olarak Türk döneminde 

ortaya çıkan bir iskân yeri olmuştur. Bununla ilgili bazı kaynaklarda Salihli’nin 

Sadık Dede isminde bir devecinin iki küçük ev inşa ederek yerleşmesi ile ortaya 

çıkmaya başladığı bilgisi yer almaktadır (Baykara, 2013: 38) 

Salihli kazası, tarihi Lidya devlet merkezinin yakınında hatta onun devamı 

olarak ortaya çıkmıştır. Bu günkü Salihli şehir merkezi, Gediz Nehri’ne dökülen 

Kurşunlu, Tabak ve Gümüş çayları ile çevrili bir bataklık iken sonradan iskâna 

elverişli bir saha haline gelmiştir. “Manisa’nın fethi tarihinde bu saha da Osmanlı 

idaresine geçmiştir. İlk defa Adala nahiyesi ile Kemerpoyraz tesis edilmiş, tahta 

kemercamii ve medreseleriyle o zaman ehemmiyetli bir irfan merkezi olmuştur.” 

(Ayhan, 2014: 10) 

Tahrir kayıtlarında “Veled-i Salih” adını taşıyan köy, XX. yüzyıla kadar aynı 

idari konumunu sürdürmüştür. Salihli köyü, 1826 yılında 50 hanelik küçük bir 

kasaba haline gelmiştir. 1831 tarihli bir belgede “Kaza-i Sard maa Salihlü” şeklinde 

bir ifadeyle adı Sart’a bağlı bir yerleşim birimi olarak adı geçmiştir. (Otman ve 

Aksakal, 2004: 76) 

Salihli adının geçtiği en eski belgeyi Cahit Telci, Salihli Sempozyumu 

Bildirilerinde sunmuştur. Bu belge, 1460’lı yıllara ait bir kürekçi defterinde geçen 

Sart’a tabi “Salihlü” isimli bir köye aittir. Telci, “Salihlü” adının daha sonra 1478 

mufassal defterinde değişerek “Veledi Salih” şekline dönüşmüş olabileceğini iddia 

etmiştir (Telci, 2013: 299). 

XIV. yüzyılın başında Batı Anadolu’daki Türk fetihleri, bölgeye yerleştirilen 

uç beylikleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu beylikler, Orta Anadolu ile Ege 

Bölgesini ayıran hat üzerindeki yüksek yerlerden batıya doğru ilerlemişlerdir. 

Böylece batıya doğru uzanan nehir vadilerine yerleşmişlerdir. Muhtemelen bu 

dönemde Alaşehir, Sart ve İzmir gibi Gediz Nehri’nin güney kanadında yer alan 

şehirler, Bizans hâkimiyetindedir. Saruhan Bey idaresindeki Türk gücü bu sırada 

Gediz Vadisi’nin kuzey kanadını fethederek Manisa’ya ulaşmıştır (Çelik, 1999: 13) 

XIV-XV. yüzyılda Sart’ın da içinde yer aldığı bütün Gediz Vadisi, kalabalık 

Türkmen gurupları tarafından kuşatılmıştır. Bu guruplar XV ve XVI. Yüzyılda 

kadim göçer hayatlarını yavaş yavaş terk ederek yerleşik hayat geçmeye, 

başlamışlardır (Telci, 2013: 293) 

Osmanlı arşivlerinde Salihli’nin tarihi gelişimine ışık tutabilecek belgeler 

bulunmaktadır. Bunlardan Şubat 1705 tarihli bir belgede o güne kadar Salihli 
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Köyünde, bir cami olmadığı bildirilir. Halkın, cuma ve bayram namazlarını kılmakta 

zorlandığı dile getirilmiştir. Salihli’de Ramazan Beşe adlı şahıs tarafından yapılan bir 

mescidin, halktan toplanan paralarla camiye çevrildiği anlaşılmaktadır. Bu camiye 

yeni bir minber ilave edilerek, camide cuma ve bayram namazının kılınması için izin 

talep edilmiştir (Eroğlu ve Babuçoğlu, 2011: 63). Salihli’nin ilk yerleşim alanının, bu 

cami ile demiryolu istasyonu arasında uzanan bir km’lik alan olduğu söylenebilir. 

Salihli, şehir merkezi ile istasyon arasında 12 metre genişliğinde iki tarafı ağaçlı bir 

yolun çevresinde gelişir. Bu yol bugünkü Mithat Paşa caddesidir (Otman ve Aksakal, 

2004: 6). 

Salihli kazası, XIX. yüzyıl başında Sart kazasına bağlı bir köy iken, kaza 

merkezi olan Sart’ın zamanla önemini yitirmesiyle fiilen kaza merkezi durumuna 

gelmiştir. Tanzimat'ın ilanından sonra yapılan düzenlemelerle Sart kazası, Saruhan 

sancağına bağlanmış, Salihli’de Sart kazasıyla birlikte Saruhan sancağına bağlı bir 

idari birim olmuştur. 1842 tarihli Saruhan sancağının nüfus yoklama defterine göre; 

Salihli, Sart kazasının yedi yerleşim biriminden birisidir. 1867'deki düzenlemeler 

sırasında Sart kazası nahiyeye dönüştürülür ve Adala kazasına bağlanır. 1872'de 

Adala ve Sart nahiyeye dönüştürülerek Salihli’ye bağlanır. Bu tarihten sonra “Salihli 

Kazası ”adıyla idari merkez Saruhan sancağına bağlanır. Ardından bu fiili durum 

yapılan düzenlemelerle bu güne kadar gelmektedir (Bilgi, 2008: 38). 

3.5.2 Salihli’nin Coğrafi Konumu 

Manisa il sınırları içinde yer alan Salihli; Bozdağların kuzey yamaçlarıyla, 

Dibek Dağı’nın güney yamaçları ve Gediz Ovası üzerinde kurulmuştur (Akış ve 

Başkan, 2009: 35). 

İlçe merkezi, Bozdağların kuzey eteklerine dayanmaktadır. Kuzeyde Gördes, 

doğuda Alaşehir ve Kula, güneyde Ödemiş, batıda Turgutlu, kuzeybatıda Akhisar ve 

kuzeydoğuda Demirci kazası ile çevrilidir. Salihli, Manisa’nın doğusunda İzmir-

Uşak- Afyon demiryolu ve İzmir-Ankara karayolu üzerindedir. Manisa’ya uzaklığı 

72 km’dir. Denizden yüksekliği 140 metredir. (Babacan, 1998: 53) 

Salihli, Gediz Vadisi’nde verimli bir araziye sahiptir. Kuzeyinde tarihi önemi 

olan Bintepeler, kuzeydoğusunda Şaphane dağlarının ufak silsileleri, güneyinde 

Bozdağ’dan ayrılan dağ silsilesi yer almaktadır. En yüksek rakımı 1700 metredir. 

Kazanın ortalama yükseltisi 111 metre ve yüzölçümü 1.302 km2 dir. Salihli sahası 

28° 10 ve 28° 40 doğu boylamları ile 38° 20 ve 38° 45 kuzey enlemleri arasında 
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konumlanmıştır. (Akış ve Başkan, 2009: 35) 

Salihli kazasının sınırları içinde Gediz, Alaşehir, Gümüş, Tabak ve Kurşunlu 

çayları yer almaktadır. Bunlardan en büyükleri Gediz ve Alaşehir çaylarıdır. Alaşehir 

çayı, Alaşehir ile Buldan arasındaki silsilelerden çıkarak Salihli kazasının 

hududundan geçer. Salihli’ye bir saat uzaklıkta olan Tatar İslam köyünde Gediz ile 

birleşir. Gümüş, Tabak ve Kurşunlu çayları da Bozdağ’dan çıkarak kazaya on dakika 

uzaklıkta bulunan Keli köyünde Alaşehir çayı ile birleşir. Alaşehir ve Gediz çayları 

kışın taşarak araziyi kumlamak suretiyle verimli bir hale getirirler. Alaşehir çayının 

kaynak kısmı, dar bir vadi tabanı halinde, Alaşehir ovasına doğru genişler. Bu 

genişlik kopuk mendereslere tesadüf edilen Salihli Ovası’nda 12 km’yi bulur. 

Marmara gölünden sonra Manisa ve Kemalpaşa ovaları halinde ikiye ayrılır. Gediz 

oluğu, IV.yüzyıldan sonra onu çeviren dağlık kuşağın aşınım mahsulü olan 

alüvyonların birikim alanı haline gelmiştir. Evvelce bu oluğun Salihli-Menemen 

arasındaki tabanı, kışın Gediz’in taşkınlıklarına maruz kalmıştır. Bu yüzden evvelce 

taşkın sularının Marmara gölüne depolanması düşünülmüştür. (Güngördü, 2006: 

278) 

Gediz Nehri, ilçe merkezinin 3 km kadar kuzeyinden geçerek, bütün Salihli 

Ovası’nı sular. Gediz Nehri ile Salihli'de, Alaşehir, Gümüş, Çakallar ve Kurşunlu 

dereleri birleşmektedir. Salihli, bu kolların ani taşkınlarından da zaman zaman 

etkilenmektedir. Gediz Nehrinin ortalama genişliği 100 metre civarındadır. Gediz 

nehrinin uzunluğu 350 km’dir. Gediz'in su, taşıma kapasitesi 300 m /sn. ve derinliği 

2 metredir. Kış ve ilkbahar aylarında nehirde su taşkınlarının yaşandığı, yaz 

aylarında ise nehrin iyice çekildiği ve yer yer kuruduğu gözlenmektedir. Bu durum 

rejimin çok düzensiz olduğunu göstermektedir. (Otman ve Aksakal, 2004: 92) 
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Şekil 3. Salihli İlçe Ve Köy Haritası 

3.5.3   Salihli’nin Ekonomik Yapısı ve Gelişmişlik Durumu 

 Salihli’nin ekonomisi tarım, hayvancılık, dericilik ve ticarete dayanmaktadır. 

Tarımsal olarak özellikle; hububat, çekirdekli ve çekirdeksiz üzüm, buğday, pamuk, 

çiğit, zeytin, ceviz, tütün gibi tarım ürünleri ekonomik anlamda ilçeye önemli gelir 

sağlamaktadır. Son yıllarda seracılık da Salihli’de önemli oranda gelişmiştir. 

Özellikle jeotermal kaynağı olan ilçede, jeotermal suyu ile muz yetiştirme çalışmaları 

dikkat çekmektedir. Salihli’de hayvancılık konusunda hem büyükbaş, hem de 

küçükbaş hayvancılık yapılmaktadır. Demirköprü Barajı ve Marmara Gölü’nde de 

balıkçılık yapılarak ilçe ekonomisine katkı sağlanmaktadır.  

 Sanayi olarak; Salihli’ye son yıllarda yapılan yatırımlar dikkat çekmektedir. 

Özellikle Organize Sanayi Bölgesi’nin hareketlenmesiyle yatırımcılar yavaş yavaş 

Salihli’yi keşfetmeye başlamış, Salihli’ye yapılan yatırımlar artmıştır. Tıbbi ürünler,  

zeytin ve zeytinyağı imalatı, somun ve vida fabrikası, süt ürünleri, konserve ve 

dondurulmuş gıda, evcil hayvan yemi, tahin ve tahin helva, tekstil, plastik boru 

imalatı gibi pek çok farklı alanda fabrikalar kurulmuş ve kurulmaya devam 

etmektedir.  

 Salihli 2004 yılında yapılan İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik 

Araştırması’na göre, 2. Derece gelişmiş ilçeler grubunda yer almaktadır.  Bu grupta 

bulunan ilçelerin; eğitim, gelir düzeyi, ekonomi gibi özellikleri ülke ortalamasının 

üzerindedir (Dinçer ve Özaslan, 2004 : 59). Tarım, hizmet ve sanayi sektörü de hızla 

gelişme halindedir. Özellikle İzmir – Ankara yolu üzerinde olmanın avantajını “son 
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yıllarda” iyi kullanan Salihli, buralardaki yatırımcılar için Turgutlu ile birlikte bir 

finans merkezi durumuna gelmiştir.  

3.6 Araştırmanın Bulguları 

BULGU 1- 6360 sayılı yasa sonrası kırsal kalkınma ile ilgili plan ve uygulamalar 

yapılması çok olumlu bir gelişme olsa da, gelişmiş ülkelere kıyasla hala yeterli 

düzeye ulaşamamıştır. 

Konuyla ilgili olarak yapılan yarı yapılandırılmış mülakatlarda, yöre halkı 

ceviz fidanı, arıcılık, seracılık gibi alanlarda büyükşehir belediyesinin çeşitli 

çalışmaları olduğundan bahsetmiş ve bunu olumlu bir adım olarak gördüklerini 

belirtmişlerdir. Ancak, yardımların teşviklerin daha da artması gerektiğini belirtip, 

hala kırsal anlamda yeterli gelişmenin sağlanamadığından söz etmişlerdir. A,C,D ve 

G konuyla ilgili sırasıyla şu görüşleri ortaya koymaktadır: 

“Kırsal kalkınmayı sadece tarımsal alanda kalkınma olarak düşünemeyiz.  

Manisa büyükşehir belediyesinin il özel idaresinin kapanmasıyla, kırsal alanlara 

yeterince hizmet getirdiğini düşünüyorum. Gerek ulaşımla ilgili gerekse, çocuk 

parkları ve piknik alanlarının yapımı köyü daha iyi bir yere çevirdi. Tarımsal alanda 

da özellikle yapılan ceviz fidanı, zeytincilik, seracılık, domatesçilik  ve arıcılık gibi 

yardımların tarıma katkı sağladığını düşünüyorum. Ancak şunu da belirtmek isterim 

ki, bir çok olumlu iş yapılsa da hala yöre olarak çok yol almamız gerektiğini 

düşünüyorum.”  

“Kırsal kalkınma deyince aklıma, köyün huzur ve geçiminin yükselmesi, 

köyün çeşitli yeniliklerle daha yaşanır hale gelmesi ve üretimin artışı geliyor. Köye 

gelen ulaşım kolaylığı gibi, çocuklar için park yapımı gibi yenilikler olumlu, belediye 

de iyi niyetli çalışıyor ona da bir şey diyemem. Özellikle seracılık, ceviz fidanı  gibi 

alanlarda yardımlar da yapılıyor  ancak, hala kırsal alanlara hizmet anlamında 

gelişmiş ülkelerin biraz gerisinde olduğumuzu düşünüyorum.” 

“Manisa’nın 2014 seçimlerinden sonra büyükşehir olması bir anda 

gerçekleştirildi ve büyükşehir olarak yeterince bilgi deneyim ve birikim olmadan 

geçiş yapıldı. O yüzden kırsal alana daha önce hizmet götürmeyen ve büyükşehir 

belediyesine dönüşen yönetim bu konuda hazırlıksız yakalandı. Köyde oturuyorum ve 

il özel idaresi, köy hizmetleri gibi birimler tarafından hizmet alırken bunlar 

değişikliğe uğradı. Köy hizmetleri geç geliyordu. Ancak büyükşehire geçtikten sonra 
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ilk başlarda hizmet geç gelse de deneyim kazandıkça ve ilçe koordinasyon 

merkezlerinin kurulmasıyla hizmetler arttı. Mesela su patlamasına anında müdahale 

edebilir hale geldi. Kanalizasyon bakımları yapılıyor. Yol yapım çalışmaları 

hızlandı. Salihli merkeze köylerden toplu taşıma araçları gönderiliyor. Yani 

büyükşehir kırsal alanlara yönelik planlamalar yapıyor. Kırsal kalkınmayı 

sağlamaya çalışıyor ceviz fidanı, arıcılık, seracılık, sulama göletleri gibi projeleri 

yapılıyor,  ancak daha da yapılması gerektiğini düşünüyorum. Daha fazla hizmet 

daha fazla kırsala yönelik yatırımlar yapılmalı. Köylerin yanı kırsalın sadece 

görünüm alt yapı çalışmaları değil üretime yönelikte çalışmalar yapması gerektiğini 

düşünüyorum.” 

“Öncelikle, kırsal kalkınma çok fazla boyutu olan bir kavram. Halkın rahat 

bir yaşam sürmesinden, çevrenin yaşanılır hale gelmesine, ürün çeşitliliği ve 

veriminin artırılmasından huzurun sağlanmasına kadar pek çok kriterden oluşuyor. 

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesinin bu anlamda çalışmaları var 

ve bu gerçekten çok önemli. Özellikle tarımla ilgili çeşitli teşvikler elimizi rahatlatma 

anlamında önemli. Çalışmalarda eksiklik görsem de ülkemizde herhangi bir kırsal 

bölgenin dünya standartlarında ve eksiksiz olduğunu düşünmüyorum. Ulaşım 

çalışmaları, çöp toplanması, çevre düzenlemesi gibi çalışmalar gerçekten önemli. 

Kısacası, eksiksiz olmasa da iyi yöne bir gidiş görüyorum.” 

BULGU 2- Katılımcılar, Manisa İl Özel İdaresinin kaldırılmasının son derece 

yerinde bir karar olduğunu belirtmişlerdir. Manisa İl Özel İdaresinin kapanması 

bürokrasinin azalmasına, bu da Salihli kırsalına dağlık ve orman alanları ile 

köylerine hizmet götürme hızında ve çeşitliliğinde artışa neden olmuştur.  

Bu konuyla ilgili yöre halkı özellikle İl Özel İdaresi dönemindeki 

bürokrasiden dert yanmışlardır. İl Özel İdaresinin kaldırılmasıyla hizmet alımının 

rahatladığını düşünmektedirler.  Konuyla ilgili, B, E ve H şu görüşleri dile 

getirmişlerdir. 

“Öncelikle il özel idaresinin kaldırılmasının burayı çok da olumsuz 

etkilediğini düşünmüyorum. Çünkü Manisa ve Salihli belediyeleri bir koordinasyon 

merkezi kurdu ve ihtiyaçlara yetişmeye çalışıyorlar. Bu merkezin kurulması ile 

bürokrasi epey azaldı. Hatta İl Özel İdaresine göre Manisa ve Salihli belediyelerinin 

kırsala yönelik çalışmalarının arttığını düşünüyorum.” 

“Manisa il özel idarelerinin kaldırılması gayet yerinde oldu. Zaten bir 
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sorunumuzu belirttiğimizde bürokratik işlemler nedeniyle hizmet oldukça geç 

geliyordu. Şimdi ise büyükşehirin çalışanlarına bildirince kısa zamanda gelip 

yapıyorlar. Hizmetlerin çeşitliliği arttı. Daha çok hizmet alıyoruz. Çöplerimiz 

toplanıyor. Yazın böcekleri için köyde ilaçlama yapılıyor. Su şebekeleri yenileniyor. 

Ulaşım kolaylaştı.” 

“Bence il özel idaresinin kaldırılması çok doğru bir karar. Önceden, 

derdimizi il özel idaresine anlattıktan sonra bu isteklerin gerçekleşmesini belli bir 

süre bekliyorduk. Ancak, il özel idaresinin kaldırılıp belediyenin hizmet vermeye 

başlamasıyla hizmetin çeşitliliği ve bizlere sunulması ile ilgili belirgin bir iyileşme 

olduğunu söyleyebilirim. Şimdi hangi hizmeti istersek isteyelim çok daha kısa sürede 

bize gelebiliyor. Bana göre, il özel idaresinin kaldırılması doğru karar. 

BULGU 3- Manisa Büyükşehir Belediyesinin kırsala hizmet götürme tecrübesizliği 

ile ilk başlarda bir boşluk hissedilmiştir. Özellikle İlçe Koordinasyon 

Merkezlerinin kurulmasıyla birlikte kırsal alanlara götürülen hizmetlerin hızı, 

çeşitliliği ve etkinliği artmıştır.  

Konuyla ilgili C, D ve I şu görüşleri ortaya koymuşlardır. 

“İlk başlarda bir tecrübesizlik, bir köy işlerine yetişememe durumu oldu, 

Açıkçası ilk başlarda bir boşluk olduğunu da düşünüyordum. Ancak, Koordinasyon 

Merkezinin kurulmasıyla durum ilk zamanlara gore çok daha olumlu. Hiç bir şey 

kusursuz değil tabii kusurlar oluyor ama şu an durum ilk zamanlara gore çok daha 

olumlu. Hizmet kapasitesi ve çeşitliliği yasanın ilk zamanlarına göre artmıştır.” 

“Manisa büyükşehir belediyesinin ilk başlarda hizmet götürme deneyimi 

olmadığı için bir boşluk oluştuğunu düşünüyorum. Salihli ilçesinde ne olup bittiğini 

bilmeyen Manisa büyükşehir belediyesi illa ki zorlandı koordinasyonu sağlamakta, 

ihtiyaçlara cevap vermekte sıkıntılar yaşandı. Ancak ilçe koordinasyon merkezleri 

kurulmasıyla halkla iç içe bir anlayış sergileyen büyükşehir hizmet götürmede 

deneyim kazandıkça ilçemizi tanıdıkça daha iyi hizmet getirmeye başladı.” 

“Yeni dönemin ilk zamanlarında hizmetler hususunda bir boşluk olduğunu 

düşünüyorum. Buna gerek belediyenin hizmet tecrübesizliği gerekse bizlerin nerelere 

başvuracağını bilmemesi neden olmuş olabilir. Özellikle Koordinasyon Ofisi’nin 

kurulması ile her şey çok daha kolay oldu. Hizmetlerin hızlı gelmesi ve çeşitlenmesi 

hususunda bu merkez büyük katkı sağladı.” 
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BULGU 4- Ekolojik hassasiyeti olan ve korunması gereken tarım toprakları, 

ormanlar, meralardan oluşan alanların yönetimi hususunda bir boşluk 

oluşmamıştır. 

Bu konuyla ilgili A, B ve F sırasıyla şu görüşleri dile getirmektedir:  

“Tarımsal olarak soruyorsanız ben kendi toprağıma bakarım, benim için 

herhangi bir değişiklik olmadı. Ormanlar, meralar ve korunacak alanlarla ilgili bir 

boşluk olduğunu düşünmüyorum. Açıkçası bir boşluk olsa ve buralardan birilerinin 

rant elde ettiğini görseydik sessiz kalmazdık.” 

“Açıkçası bir boşluk olduğunu düşünmüyorum. Toprak aynı toprak, tarım 

aynı tarım, ilaç aynı ilaç… Kendimle veya bizim köyle ilgili bir yönetim boşluğu 

hissetmedim. Çiftçi mahsulünü işlemeye, hayvancı hayvanına sulamaya ve beslemeye 

devam ediyor. Şu ana kadar yönetimsel boşluk olduğu yolunda bir şey görmedim.” 

“Ortak alanlar konusunda bir yönetim boşluğu oluşmadı. Herkes eskiden 

olduğu gibi işine gücüne devam ediyor. Çiftçi mahsulünü yetiştiriyor, hayvancı 

hayvanını otlatıyor ya da suluyor. Halk arasına yansıyan bir boşluk söz konusu 

değildir. Buraların birilerinin rant kapısı haline geldiğini düşünmüyorum. ” 

BULGU 5- 6360 Sayılı Yasa büyükşehir belediyesi üretim kapasitesini artırma 

seracılık, ceviz fidanı arıcılık, zeytin fidanı desteği gibi alanlarda yore halkına 

destek vermektedir. Ancak, üretim maliyetlerinin artması yöre halkını 

zorlamaktadır. 

Bu konuyla ilgili A, F ve G şu görüşleri dile getirmiştir: 

“Büyükşehir belediyesi üretim kapasitesini yükseltmek için çalışmalar 

yapıyor. Son zamanlarda seracılık, arıcılık, zeytincilik, ceviz fidanı desteği gibi 

alanlarda bizlere destek oluyor bunu olumlu karşılıyoruz. Buralar verimli topraklar, 

buralarda bir şekilde ürün elde ediyoruz. Bizim problemimiz maliyetler. Fiyatların 

istediğimiz seviyede olmaması çiftçi olarak belimizi büküyor, umarım devletimiz bu 

konuyla ilgili bize yardımcı olur.” 

 “ Büyükşehir belediyesi üretimi kapasitesini arttırma yolunda çeşitli 

çalışmalar yapmaktadır. Yöre halkına ceviz fidanı, arıcılık ve zeytin fidanı desteği 

gibi destekler veriliyor. Üretim kapasitesi konusunda büyükşehir belediyesi çeşitli 

çalışmalar yaparken, bizi zorlayan konu ise, artan üretim maliyetleri. Bu konu da 

umuyorum olumlu adımlar atılır.” 
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“Büyükşehir belediyesi üretimin çeşitliliği ve verimi hususunda çalışmalar 

yapıyor. Domatesçilik, seracılık, ceviz ağacı teşviki gibi çalışmaların çok olumlu 

olduğunu düşünüyorum. Hatta son zamanlarda jeotermal kaynak yardımıyla muz 

serası çalışmalarını da duyuyoruz, bunlar gerçekten çok olumlu gelişmeler. Çiftçiyi 

ürün verimi ve çeşitliliği gibi hususlardan çok, artan maliyet ve fiyatlar zorluyor. 

Umarım bu konuda da bir çözüm bulunur.” 

BULGU 6- 6360 sayılı kanun ile il mülki ölçeği ile belediye hizmet alanının 

örtüştürülmesi ilçe merkezine yakın yörelere hizmet gitmesini kolaylaştırırken,  

ilçe merkezinden uzak yörelere hizmet götürülmesini zorlaştırmıştır. 

 Konu ile ilgili konuşmacılar, özellikle Salihli merkezine uzak yörelere 

hizmet götürmenin maliyetli ve zor olacağını vurgulamış, bu konunun büyükşehir 

belediyesini zorlayacağından söz etmişlerdir. C, F ve J şu görüşleri ortaya 

koymuştur:  

“Salihli belediyesinin, Manisa büyükşehir ile birlikte buralara hizmet 

getirmesini önemsiyorum. Ancak, dağ ve orman köylerine hizmet getirmekte 

zorlandıklarını düşünüyorum. Bu zorluğun nedeni de o köylerin merkeze uzaklığı, 

ulaşım ve maliyetler… Bence dağ ve orman köyleri hizmet almakta merkeze yakın 

köylere nazaran daha zorlanıyor.” 

“Yasayla il mülki sınırının belediye alanıyla örtüşmesi ilk başta çok büyük bir 

alan ve hizmet götürmede sıkıntılar olacağının habercisi. Büyük bir alan ve bunun 

içerisinde köyler, dağlık alanlar ve orman köyleri var. Yasanın ilk yıllarında 

buralara hizmet götüremeyen belediye buraların sorunlarını bilmediği için zorlandı. 

Birde o kadar büyük bir alana hizmet götürmek kolay değil. Açıkçası il mülki sınırına 

hizmet götürme işleminin yasanın ilk yıllarına  nazaran daha iyi hizmet alsak da hem 

çok büyük bir alanı kapsadığını hem de maliyetli olduğunu düşünüyorum.”  

 “Burası uzak bir köy, açıkçası ben kendi köyüm adına konuşursam doğru 

olduğunu düşünmüyorum. Çünkü belediyenin hizmet getireceği alan çok geniş bir 

alan ve biz de en uzaktaki köylerden biriyiz. Bu konuyla ilgili gerek ulaşım gerekse 

çalışan maliyetleri belediyeyi eminim zorluyordur. Bu yüzden sınırların il mülki 

sınırlarına alınma kararının doğru olduğunu düşünmüyorum. 

 



55 
 

3.7   Araştırma Bulgularının Değerlendirilmesi 

    Bu bölümde yarı yapılandırılmış mülakatlar sonucu elde edilen bulgular 

değerlendirilecektir. 

3.7.1 Kırsal Kalkınma ve Hizmetler Yönünden Bir Değerlendirme 

Manisa Büyükşehir Belediyesi yasanın ilk dönemlerinde Salihli kırsalına 

hizmet götürmekte zorlanmıştır. Bunun nedeni; özellikle Salihli Belediyesi’nin 

koordineli çalışma kapasitesinin düşük olmasıdır. İlerleyen dönemde her iki 

belediyenin koordineli çalışmaya alışmasıyla birlikte Salihli kırsalına hizmetler 

sunulmaya başlanmıştır. Özellikle rekreasyon alanlarının ve parkların yapılması ile 

çöplerin düzenli toplanması önemlidir. Kırsal kalkınma bilindiği gibi çok boyutlu bir 

kavramdır. Çevre düzenlemelerinin yanında Manisa BŞB tarafından arıcılık, 

seracılık, ceviz fidanı gibi teşvikler de Salihli kırsalının tarımsal ekonomisinin 

gelişmesi anlamında önemli gelişmelerdir. Katılımcılar BŞB sonrası hizmetlerin 

arttığını ancak, yörenin hala gelişmiş ülkelerdeki örneklerden geride olduğunu 

belirterek hizmetlerin artması gerektiğini vurgulamışlardır. 

3.7.2 Kaldırılan İl Özel İdareleri Yönünden Bir Değerlendirme 

İl Özel İdarelerinin kaldırılması katılımcılara göre doğru bir karardır. 

Katılımcılar, il özel idarelerinin son dönemde hizmet vermek için ödenek bulmakta 

ve bürokrasiyi aşmakta zorlandığını vurgulamışlardır. Manisa BŞB ve Salihli 

Belediyesinin beraber hizmet sunup ilçe koordinasyon merkezlerinin kurulmasının 

hizmet sunum hızı ve çeşitliliği yönünden yöreyi olumlu etkilediği söylenebilir. 

3.7.3 Ortak Alanların Kullanımı Hususunda Bir Değerlendirme 

Kırsal alanların ortak kullanım alanları mera, yaylak, kışlak otlak gibi 

alanlardır. Salihli kırsalında ekolojik değeri yüksek ortak alanların kullanımı ile ilgili 

herhangi bir boşluk olmamıştır. Katılımcılar imara aykırı herhangi bir duruma 

rastlamadıklarını belirtip, imara aykırı durumların oluşması halinde de sessiz 

kalmayacaklarını vurgulamışlardır. 
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3.7.4 Üretimde Verimlilik Yönünden Bir Değerlendirme 

Manisa BŞB, Salihli kırsalında pek çok üründe teşvikler vermektedir. 

Bunların başında; arıcılık, seracılık, ceviz fidanı, zeytin fidanı, palamut fidanı gibi 

teşvikler gelmektedir. Salihli ikinci düzey gelişmiş ilçeler arasında bulunan, düz bir 

ova üzerine kurulu ve toprakları verimli bir ilçedir. Bu teşvikler üretim kapasitesini 

artırmak ve yöre halkının refahını artırmak için kuşkusuz önemlidir. Ancak, artan 

üretim maliyetleri nedeniyle yöre halkının zorlandığı görülmektedir.  

 

3.7.5 Mülki Sınırlarda Belediyecilik Yönünden Bir Değerlendirme 

Bu konuda merkeze yakın yörelere daha rahat hizmet götürüldüğü ve 

merkezden uzaklaşıldıkça, kırsal alanlara hizmet götürülmekte zorlanıldığı 

görülmektedir. Bu zorlanmanın nedenleri ise; araç personel ve yetersizliği, 

belediyelere masraf olması, belediyeye binen iş yükünün fazla olması ve kırsal 

alanların merkeze uzaklığıdır. 

 SONUÇ 

Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, yerel hizmetlerin etkin ve verimli bir 

şekilde sunulmasının yanı sıra, demokrasinin yayılması ve geliştirilmesi için önemli 

olan bir dizi yasal düzenleme de, daha güçlü bir yerel yönetim isteğinin sonucudur. 

Bu nedenle 1984'ten günümüze metropol alanlarının yönetiminde farklı yasal 

düzenlemeler ortaya çıkmıştır. Ancak, 2004’ten bu yana yapılan yasal düzenlemeler 

yerel bölgedeki entegrasyon hedefine öncelik veren kanun metinleri olmuş ve bu 

süreç 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile başlamıştır. Yerel yasalara 

entegrasyonun amacı 6360 sayılı kanun planlamasında verimlilik ve ölçek ekonomisi 

açısından açıklanmaya çalışılmıştır ve bu kanunla belediyeler büyükşehirdeki tek 

yerel yönetim kurumu olarak bırakılmıştır. Bir başka deyişle, idari sistemde köklü bir 

değişiklik yapılmıştır. Küreselleşme ile birlikte Avrupa ve ABD yerel yönetim 

sistemi, belediyelerin birleşmesi Türkiye'nin çıkarlarını etkileyen uygulamalar ile 

bağlantılı olarak görülmeye başlanmış ve ilk olarak yerel yönetim sisteminde 

değişiklikler meydana gelmiştir 

6360 sayılı kanun, Büyükşehir yasası olarak adlandırılıp, 2014'ten beri 

büyükşehir belediyelerinde uygulanmaktadır. Bu kanunla büyükşehir alanına 30 il 
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dahil edilmiş ve büyükşehir sınırları, il mülki sınırlarını kapsayacak şekilde 

genişletilmiştir. İl özel idareleri kanunla kapatılmış ve görevleri büyükşehir 

belediyelerine verilmiştir. Sonuç olarak, il genel meclisleri de kapatılmıştır. 

Büyükşehir belediyesi sınırları dahilindeki tüm köy ve kasabalar, en yakın ilçenin 

mahallesi haline gelmiştir. Ayrıca, köy ve kasaba belediyelerinin tüzel kişilikleri 

kaldırılmış, tüzel kişiliğin taşınır ve taşınmaz varlıkları belediyelere devredilmiştir. 

Köy tüzel kişiliğinin köy bütçesi uygulaması sonlandırılmış ve köy binası, köy 

konağı, işyerleri, tüzel kişiliğe ait araç ve köyler, mera, bahar, kış, çayır, arazi, tarla 

vb. tüm varlıklar artık belediyelere aittir. 

Yerel yönetimlerin başarısının şehirlerin ekonomik kalkınmasına bağlı 

olduğu günlerde, şehirlerin ekonomik kalkınmaması durumunda yerel sorunları 

ortadan kaldırmak zordur. Bu nedenle belediyelerin fiziksel ve sosyo-kültürel 

alanlara önem vermesinin yanı sıra kentin ekonomik kalkınmasına da önem 

vermeleri gerekmektedir. 

Büyükşehir belediyeleri, yerel ekonomi açısından hem istihdam hem de 

yatırım gücü ile bölgelerinin en önde gelen kurumları arasında görülmektedir. Öte 

yandan, kentlerin sağlıklı gelişimi ancak kentsel ve mali ortakların kentsel 

alanlardaki ortak ihtiyaçlarını karşılayarak sağlanabilir, bu nedenle belediye 

yönetimlerinin etkinliği artırılmalıdır. 

Türkiye'de kırsal kalkınma konusundaki sorunlar her dönem gündeme 

getirilmektedir. Kırsal alanların tanımlanmasına ilişkin çeşitli insani ve ekonomik 

çıkarımlar, kırsal alanların sosyoekonomik zenginliğinin ortaya çıkarılması açısından 

önemlidir. 

Kırsal kalkınma çabalarının en genel amacı, kırsal toplulukların ekonomik, 

kültürel ve sosyal fırsatlarını iyileştirmek, bu toplumları ulusal yaşam seviyesine 

getirmek, toplumun ve devletin birlikte hareket etmesini sağlayarak ilerleme 

sağlamaktır. 

Günümüz Türkiye'sinde kırsal alanlarda, sosyal ve ekonomik problemlerin 

yanı sıra fiziksel problemler de mevcuttur. Uygulanan politikalarla da kentsel alan-

kırsal alan birliği sağlanamamış ve politikalar sosyal ve ekonomik gerçeklerden uzak 

olarak ortaya konmuştur. Cumhuriyetin ilanından bu yana yapılan çalışmalar, genel 

olarak kırsal alanlara hizmetlerin sağlanmasını ve köy ile şehir arasındaki 

farklılıkların ortadan kaldırılmasını içermiştir. Ancak, bu politikalar hiçbir zaman 

başarılı olamamış ve istenen sonuçlara ulaşılamamıştır. 
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Büyükşehir yasasının uygulanmasının başarısı, belediyelerin çabalarına 

bağlıdır. Bu bağlamda, kurumsal yapılanma da önemlidir. İl özel idarelerinin geçmiş 

yıllardaki hizmetlerini ve sonraki yıllarda hizmet kültürü kavramını analiz etmek de 

önemlidir. Büyükşehir yasası, özellikle kırsal alanlara verilecek genel ve tarımsal 

hizmetler konusunda, ilgili bakanlık tarafından yapılacak yeni düzenlemeler ve 

eğitim faaliyetleri ile büyükşehir belediyelerinin ilgili makamlarına devredilmelidir. 

Ülkedeki tüm büyükşehir belediyelerinin, konuyu aynı düzlemde algılayabilmelerini 

sağlayacak yasal düzenlemelere ihtiyaç duyduğu söylenebilir. Ayrıca, belediyelerin 

bu hizmetlerle ilgili benzer kurumsal yapılara sahip olmaları gerektiği de 

söylenebilir. Bunların dışında, özellikle ilçeler ve büyükşehir belediyeleri, kırsal 

alanlardaki görev ve sorumluluk alanlarında eğitilmelidir. 

Büyükşehir Belediyeleri il sınırına kadar uzanan yetki, görev ve 

sorumluluklarıyla köylere hizmet götürmelidir. Çünkü; köylere hizmet veren il özel 

idareleri kaldırılmış, köyler yerel yönetim statüsünü kaybetmiş ve mahalleye 

dönüşmüştür. İlçelerde, belde belediyeleri kaldırılmış ve bağlı bulunduğu ilçe 

belediyesine mahalle olarak bağlanmıştır. Mahalleler belediyelerin 

sorumluluğundadır. Hem kentsel hem de kırsal alanlar büyükşehir belediyesi 

sorumluluğundadır. Bu iki farklı alana etkin hizmet verme isteği organizasyon 

yapısını zorlamaktadır. Yerel temsilciler organizasyon yapısının geliştirilmesi 

anlamında önerilerde bulunup daha fazla çalışma yapmalıdır. Bu çalışmalar ilçelerde 

ilçe şubelerinin kurulmasını, hizmet alımını ve iyi organizasyon yapısını içermelidir. 

Organizasyon şemalarının oturmasıyla büyükşehir belediyelerinin ilçe belediyeleri ve 

kırsal alanlara daha rahat hizmet getireceği söylenebilir. 

 

Özellikle 6360 sayılı kanun öncesi dönemde, kırsal alanın yeterli hizmet 

alamadığı görülmektedir. İl özel idarelerinin ve belde belediyelerinin kaldırılmasının 

bu anlamda durumu değiştirebileceği, hatta kırsal alanların öncekinden daha iyi 

hizmet alacağı söylenebilir. Özellikle belde belediyelerinin kaldırılması uygundur.  

Belde belediyelerinin kendi kaynaklarını yaratmakta zorlandıkları ve ödeneklerin 

sadece personel maaşlarına gittiği belirtilmektedir. Ödenekler aynı zamanda nitelikli 

ve teknik personel istihdamı için de verilse de pek yeterli görülmemektedir. Belde 

belediyeleri, sorumlu oldukları alanlara altyapı ve hizmetler anlamında 

yetememektedirler. 
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2012 yılında yürürlüğe giren 6360 sayılı Büyükşehir Kanunu ile köyler 

kaldırılmış ve bir şehir mahallesine dönüştürülmüştür. Dolayısıyla, kırsal ve kentsel 

nüfus arasında bir ayrım kalmamıştır. Ancak, kırsal yerleşim yerlerinde yaşayan 

insanların sosyal yapısı, ekonomik geçim kaynakları ve çevre ile ilişkileri şehirden 

oldukça farklıdır. Kırsal yerleşimler, doğa ile insan arasındaki ilişkinin kente göre 

daha uyumlu olduğu ve geleneksel yaşamın sürdüğü yerlerdir. Bu ayrım gözlenmeli 

ve kırsal kesimin çeşitli sorunları kırsala uygun yöntemlerle çözülmelidir. Kırsal 

alanların karşılaştığı temel sorunları çözme çabaları genel olarak yeterli değildir. 

Kırsal kalkınma çalışmaları çoğunlukla tarıma odaklanır, halkın katılımı göz ardı 

edilir ve bulunulan kırsal alana özgü yaklaşımlar genellikle planlamaya dahil 

edilmez, planlar daha genel geçerdir. Kırsal kesimi kararları ile birleştiren 

büyükşehir yasası, kırsal kesimin toparlanması ve hizmetlerin yöreye özgü yapılması 

anlamında önemli bir adımdır. Kavramsal açıdan bakıldığında, kırsal alanların 

sorunları, belirginleşerek kanunlarla azaltılmaya çalışılmaktadır. Ayrıca, köylerin 

statüsünü değiştirerek, kırsal kesimler ekonomik olarak kentsel koşullara 

getirilmiştir. 

Kanun mera, yaylak, kışlak gibi ortak alanların korunmasını ön görse de, yine 

de ortak doğal alanların imara açık bir hale gelmesi konusunda endişeler 

bulunmaktadır. Köy dokusunun ‘korunamaması’ ve ‘kırın kentleşmesi’ sorunlarının 

yaşanmasını hızlandıracağı konusunda endişeler bulunmaktadır. Ortak alanların 

korunması ve imara açılması hususundaki endişeler karşısında kamuoyunun 

bilgilendirilmesi yerinde olacaktır. 

Kırsal yerleşimlerin doğal ve yapılandırılmış çevresel özelliklerini ve 

mekansal karakterini tanımlayarak, bölgeye özgü yaklaşımlarla kentleşme sorunlarını 

önlemek gerekmektedir. Köy tasarım rehberleri dünyadaki bu problemler için bir 

çözüm ve planlama aracı olarak geliştirilmiştir. 

Alan çalışması Manisa Büyükşehir Belediyesinin Salihli kırsalına hizmet 

götürüp götüremediği ya da kırsal kalkınmayı gerçekleştirip gerçekleştiremediği 

hususunda önemli bir yere sahip olacaktır. Bu çalışmada Salihli ilçesinin seçilme 

nedeni, hem gelişmiş bir ilçe olması, hem de geniş kırsal alanlara sahip olmasıdır. 

Analiz sonuçlarına göre; Manisa Büyükşehir Belediyesi, yasanın ilk 

yıllarında kırsal alanlara hizmet götürme konusunda epey zorlanmıştır. Gerek 

Manisa’nın ilk büyükşehir deneyimi olması, gerekse diğer belediyelerin koordineli 

çalışma kapasitelerinin düşük olması bu soruna zemin hazırlamıştır. Yasanın 
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ilerleyen yıllarında hem Manisa hem de Salihli belediyelerinin beraber çalışmaya 

alışmasıyla yavaş yavaş olumlu sonuçlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Özellikle 

seracılık, arıcılık, ceviz ağacı yardımları, zeytin ağacı yardımları, çöp ve 

mezarlıklarla ilgili düzenlemeler, park ve bahçe düzenlemeleri ile Salihli kırsalının 

eskisine göre daha yaşanılır bir hale getirildiği söylenebilir. Ancak, yöre halkı bu 

güzel gelişmelerin yanında hala kırsal kalkınma anlamında daha çok hizmet gelmesi 

gerektiğini düşünmektedir. 

Hizmetlerin yerine getirilmesi anlamında, özellikle İl Özel İdarelerinin 

kaldırılmasının, bölge açısından olumlu sonuçlar doğurduğu söylenebilir. Özellikle 

yapılan yarı yapılandırılmış mülakatlardan elde edilen verilerde, İl Özel İdarelerinin 

bölgeye hizmet götürmekte zorlandığı ve bürokratik engelleri bir türlü 

aşamadığından bahsedilmiştir. Ancak, Manisa büyükşehir belediyesi ve Salihli ilçe 

belediyesinin hizmet anlamında daha çok devrede olması ve her ilçede bir 

Koordinasyon Merkezi kurulması hem hizmetlerin en yakın merkezden 

ulaştırılmasını, hem de bürokrasinin azalmasını sağlamıştır. 

Yöre halkının aktardıklarından hareketle kırsal mahallelerin ortak kullanım 

alanlarından olan meralar, tarım toprakları, ormanlık alanlarla ilgili herhangi 

endişeler olsa da şu ana kadar herhangi yönetimsel boşluk söz konusu değildir. Kırsal 

alanların rant kapısı olacağı hususunda ki endişelerin şu ana kadar yersiz olduğu 

söylenebilir. Ancak, ilerleyen yıllarda kırsal turizmin gelişmesiyle birlikte ortak 

alanların değerlendirilmesi söz konusu olabilir. 

Tarımsal üretim hususunda ise; Salihli kırsalı üretim kapasitesi ve verimlilik 

hususunda herhangi bir sıkıntısı olmayan verimli topraklardır. Bu verimliliğin 

üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesinin özellikle arıcılık, seracılık, ceviz ağacı, 

zeytin ağacı gibi destekler vermesi yöre halkının refahı ve üretim kapasitesinin 

artırılması açısından oldukça kıymetlidir.  Ancak yapılan yarı yapılandırılmış 

mülakatlarda konuşmacılar, büyükşehir belediyesini ilgilendirmese de üretim 

maliyetlerinin yüksekliğinden ve yeni büyükşehir tarifesinde gelecek olan faturalarla 

ilgili şikâyetlerde bulunmuşlardır. 

Büyükşehir belediye sınırlarının il mülki sınırına çekilmesi hususunda ise; 

yöre halkı çok da olumlu düşünmemektedir. Merkeze yakın kırsal mahallelerle ilgili 

hizmet konusunda herhangi bir sıkıntı yokken, diğer yörelere hizmet götürülmekte 

zorlanılmaktadır. Özellikle merkezden uzak yörelere hizmet götürülememesinin 

nedeni olarak; araç ve ekipman yetersizliği, mesafelerin uzak olması ve bunun ilçe 
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belediyesine yoğun bir masraf yükü oluşturması, alan olarak bölgenin çok geniş ve 

ulaşımın zor olması, personel sayı ve niteliğinin yetersiz olması gösterilebilir. 

Merkeze uzak dağ ve orman köylerine hizmet konusunda farklı bir çözüm 

bulunabilir. Merkeze mesafe olarak uzak olan yöreler için ayrı bir ulaşım ve hizmet 

birimi kurulabilir. Bu birim sadece o yörelerle ilgilenme görevini üstlenebilir. 
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