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GİRİŞ 

Bu çalışma, merkezi devletin sahip olduğu topraklar üzerinde bulunan kişi ve 

yapıları kendisine bağımlı kılmak için kullandığı taşra örgütlenme biçimi olarak, 

Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1864 tarihli Tuna ve diğer Vilayet 

Nizamnameleri ile temelleri atılan mülki idarenin tarihsel perspektif içerisinde 

işlevsel dönüşümünün incelenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Çalışma amacı 

doğrultusunda mülki idare bakımından işlevsel dönüşümünün hangi noktalarda 

çözülme getirdiği, hangi noktaların gerçekten dönüştüğüne dair analizler yapılmıştır.  

Öncülleri bulunsa da günümüzdeki haliyle mülki idare, 1789 Fransız İhtilali 

sonrasında Napolyon’un geniş topraklar üzerinde ihtilal öncesinin genel 

müfettişlerine benzeyen, merkeze bağlı olarak görev yapan bir yüksek yönetici olan 

vali ve onun görev sahasını oluşturan iller üzerinde kurulmuş; illerin altında diğer 

mülki birimler yer almıştır. Bu sistemi kendisine uyarlayan Osmanlı döneminde 

mülki idarenin kurulmasının temel amacı, merkezileşme ve merkez otoritesini 

ülkenin her yanında eşit düzeyde sağlayabilmedir. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde 

kurulan Cumhuriyet, kendi yönetim yapısını oluştururken mülki idare örgütlenmesini 

ve kadrosunu bazı değişikliklerle kullanmaya devam etmiştir. Yeni devletin sahip 

olduğu toprak üzerindeki egemenliği ve savaşlar nedeniyle kaybolan merkez otoritesi 

mülki idare aracılığıyla yeniden tesis edilmiş; merkezi yönetim, mülki idare 

üzerinden merkezileşmeyi sağlamlaştırma ve eski yapıları ortadan kaldırarak 

piyasaya müdahale etme imkânlarına sahip olmuştur.  

Mülki idare, geçmişte saltanatın, günümüzde devletin taşradaki somutlaşmış 

hali gibi algılanmaktadır. Dolayısıyla, Türk kamu yönetimi tarihinde sürekli var olan 

reform arayışları mülki idare için de geçerlidir. Bu nedenle reform girişimleri 

sonucunda mülki idarenin geçirdiği aşamaların radikal değişikliklerden çok evrimsel 

bir gelişmenin ürünü olduğunu söylemek mümkündür. Mülki idarenin dönüşümü 

düzenli bir seyir izlemekten ziyade dönemsel olaylara devleti yönetenlerin gösterdiği 

tepkiye göre gerçekleşmiştir. Cumhuriyet döneminde doğrudan mülki idareyi 

düzenleyen iki ana kanun vardır ve sonuncusu 1949 yılından bu yana yürürlüktedir. 



 2 

Aradan geçen zaman içerisinde, iki yeni anayasanın yürürlüğe girmesine ve çeşitli 

kanunlarla bazı hükümlerinin değiştirilmiş ya da kaldırılmış olmasına rağmen 5442 

sayılı İl İdaresi Kanunu halen geçerlidir.  

Türk kamu yönetiminde reform girişimleri 1980 yılına kadar mülki idare 

üzerinde ciddi sonuçlar yaratmasa da, 1980 sonrasında Yeni Sağ politikaların 

gündeme gelmesiyle birlikte başlayan yapısal reformlarla çözülme başlamıştır. 

Önceleri, köklü bürokratik örgüt yapısı nedeniyle, taşra yönetimiyle ilgili klasik 

reform taslakları hazırlanırken mülki idarenin güçlendirilmesi önerilmiş; bu öneriler 

daha çok yerelleşmeyi sağlama gerekçesiyle yapılmıştı. Bu durum mülki idarenin il 

özel idaresi ve köyle yakın ilişkisinden kaynaklanmıştır. Valinin, il özel idare 

idaresiyle yakın çalışması, esasen merkezi devletin teşkilatı ve personelinden 

faydalanılarak yerel nitelikli hizmetlerin yürütülmesi amacıyla kurulan bu idarelerin, 

mülki idarenin bir parçası olduğu yanılsamasına neden olmuştur. Benzer durum 

kısmen kaymakam-köy ilişkisi için de söylenebilir. Bu nedenle İçişleri Bakanlığı 

tarafından hazırlanan klasik reform taslaklarında görülen yerel yönetimlerin 

güçlendirilmesi hedefi genelde vali ve kaymakamların güçlendirilmesine yönelik 

önerilerle sonuçlanmıştır. O dönemde sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan 

çeşitli araştırmalarda bu doğrultuda önerilere rastlanmaktadır. 1990’ların sonundan 

itibaren ekonomik krizler nedeniyle uluslararası kuruluşlardan alınan kredilerde artış 

ve Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik sürecinin etkisi gibi nedenlerle, devletin 

küçülmesi, özelleştirmelere ve yerelleşmeye ağırlık verilmesi olarak 

özetleyebileceğimiz Yeni Sağ politikalar reform taslaklarında yavaş yavaş etkisini 

göstermeye başlamıştır. Özellikle 2002 sonrası reformlarının içeriğine bakıldığında 

Yeni Sağ politikaların hayata geçirilmesinin hedeflendiğini gösteren işaretler vardır. 

Türkiye’de 2002 sonrası reformlarıyla yaşanan hızlı dönüşümü anlamak için tarihsel 

süreci, uluslararası kuruluşlardan alınan kredilerle ilgili anlaşmaları, AB’ye üyelik 

sürecinin bir parçası olarak öngörülen AB müktesebatına uyum düzenlemelerini ve 

1990’da sona eren soğuk savaş döneminin ardından tek kutuplu düzene geçişte 

Avrupa Konseyi’nin rolünü hatırda tutmak gerekir.  

Dönüşüm geniş kapsamlı bir kavramdır ve içeriğinde değişimi 

barındırmaktadır. 150 yılı aşkın bir süredir Türk kamu yönetiminde varlığını 

günümüzdeki biçimiyle devam ettiren mülki idarede değişim bir anda değil zamanla 
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ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte 2002 sonrası reformlar, özellikle yerel yönetim 

reformu mülki idarede köklü bir dönüşüm ve derin etki yaratmıştır. Yerel yönetim 

reformu, devlet reformunun çekirdek alanı olarak mülki idarenin işlevsel 

dönüşümünde en radikal evrenin başlamasına neden olmuştur. Yerel yönetim 

sistemini işlevsel ve yapısal olarak dönüştüren bu reformların mülki idare üzerindeki 

etkilerinin anlaşılması amacıyla çalışma içerisinde ayrıntılı analizler yapılmıştır.  

Yeni Sağ’ın devletin küçülmesi ve ekonomideki rolünün değişerek 

gözetleyici olmasına yönelik tartışmalarının Türkiye’ye yansıması, son tahlilde 

ölçeği genişleyen yerel yönetimlerin öne çıkması, mülki idarenin gerilemesi 

olmuştur. Yaşanan gelişmeler sonucunda yerel yönetimler yapısal ve işlevsel, mülki 

idare sadece işlevsel olarak dönüşmektedir. Bu ifadedeki yapısal dönüşüm örgüt 

yapısını; işlevsel dönüşüm görev alanını ve kamu hizmetlerinin verilmesini içeren 

yönüyle birlikte değerlendirilmelidir. Mülki idarenin 2002 sonrası yerel yönetim 

reformuyla dönüşmesi dolaylı ama etkileri derinden hissedilecek biçimde 

gerçekleşmiştir. Çalışma, bu nedenle mülki idaredeki dönüşümün açıklanabilmesi 

amacıyla yerel yönetim reformunun da analize tabi tutulmasını gerektirmiştir. 

Mülki idarede yaşanan dönüşümü iki ana gelişme üzerinde değerlendirmek 

mümkündür. Bunlardan birincisi refah devletinin kriziyle birlikte geliştirilen Yeni 

Sağ politikalarla devletin küçülmesini, gözetleyiciyi işleviyle yetinmesini ve 

piyasanın serbestçe işlemesini sağlayacak sistemin kurulmasına yöneliktir. İkinci 

gelişme ilkiyle bağlantılı biçimde yerel yönetimlerin güçlenmesi ve ölçeğinin 

büyüyerek taşrada mülki idareye alternatif yapılar haline gelmesidir. Çalışma 

içerisinde yerel yönetim derken aslında belediyeler anlaşılmalıdır. 2002 sonrasında 

belediye ölçeğinin de yeterli gelmediği düşünülerek çeşitli kanunlarla ölçeğin 

büyümesine yönelik düzenlemeler hayata geçirilmiştir. 

2002 sonrası reformları besleyen kaynaklara bakıldığında Yeni Sağ 

politikaların uluslararası kuruluşlarca desteklenmesi ve teşvik edilmesi, yine tek 

kutuplu dünya düzeni içerisinde küreselleşmenin hız kazanarak ulus devlet üzerinde 

yarattığı baskının sonucunda ulus devletin hem ulus üstü hem de ulus altı 

örgütlenmeler yoluyla alternatiflerinin oluşturulmaya çalışılması, Yeni Sağ 

politikalar ve küreselleşmenin ortak paydası olarak yerelleşmenin öne çıkarılması 

gibi dünya ölçeğinde karşılığı olan bazı gerekçeler dile getirilebilir. Bu gerekçelerin 
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hemen tamamı bir şekilde mülki idarenin dönüşümünü anlatmak için kullanılabilse 

de tek başlarına mülki idaredeki dönüşümü açıklayamayacakları düşünülmektedir. 

Yukarıda dile getirdiğimiz üzere, Osmanlı döneminde Fransa örnek alınarak kurulan 

ve oradan da Türkiye Cumhuriyeti’ne geçen bu sistem zaman içerisinde kendi özgün 

gerçekliğini yaratmıştır. Bu nedenle sistemin kaynağı Fransa 1982 reformuyla mülki 

idaresini kolayca dönüştürebilirken, Türkiye örneğinde mülki idarenin köklü 

dönüşümü için 2002 sonrasını beklemek gerekmiştir.  

Çalışmada tarihsel perspektiften mülki idarenin dönüşümünü açıklamada 

kullanılan teorik temel esasen eklektik olmak zorunda kalmıştır. Buradaki temel 

zorluk mülki idareyi tek bir teori üzerinden açıklayabilmektir. Mülki idarenin 

dönüşümünün açıklanması daha büyük zorlukları bünyesinde barındırmaktadır. Bu 

öncelikler dikkate alınarak dünyada devletin dönüşümünü açıklamada sıkça 

kullanılan Yeni Sağ teorilere başvurulmuştur. Özellikle devletin küçülmesi ve 

gözetleyici konuma çekilmesini savunan neoliberal açıklamalar mülki idarenin 

işlevsel dönüşümünün belli bir boyutunu açıklamaya yardımcı olmaktadır. Bu 

açıklamalar temelinde devletin piyasadan çekilmesi, kamu hizmetlerini 

özelleştirmeler yoluyla yürütmesi, özelleştirmenin mümkün olmadığı hallerde ikinci 

en iyi seçenek olarak daha esnek kurallara sahip, piyasanın taleplerine duyarlı ve 

demokratik değerlere yakın olduğu düşünülen yerel yönetimlere devretmesi üzerinde 

durulmaktadır. Konumuz açısından önemli olan mülki idarenin işlevsel dönüşümüne 

neden olan yerelleşme uygulamaları ve gerekçeleridir. 2002 sonrası reformların 

ardından merkezi yönetim yetki ve sorumluluklarını mülki idare yerine yerel 

yönetimler üzerinden taşraya aktarma yoluna gitmiştir. 

Yeni Sağ açıklamalar yerelleşme konusunu öne çıkarırken ele alınması 

gerekli bir başka konu da yerel yönetim ölçeklerinin büyümesi olarak dikkat 

çekmektedir. Özellikle büyükşehirlerin etrafındaki küçük yerleşim birimlerinin doğal 

olarak büyükşehirlerle kurduğu güçlü bağ ve büyükşehirlerin ekonomik olarak 

yarattıkları değerin büyüklüğü kimi ülkelerde kent bölgeleri yaklaşımını öne 

çıkarırken bağlantılı biçimde bazı ülkelerde bütünleştirme, birleştirme ve katma gibi 

yöntemlerle yerel yönetimlerin ölçeği büyütülmektedir. Türkiye’de belediyeleşme ve 

ölçek büyümesi Batı ülkelerinde yaşanan sanayileşme sonrası işgücü ihtiyacının 

karşılanmasını kapsayan klasik açıklamalardan farklı biçimde gelişmiştir. Özellikle 
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1950’lerden sonra görülen kırdan kente göç hareketleri sanayileşmeyle 

desteklenmeyen nüfus kümelenmesi biçimindedir. Bu nedenle 1960’ların sonundan 

itibaren aşırı büyüyen İstanbul, Ankara ve İzmir gibi kentler için farklı bir yönetim 

modeli geliştirilerek ölçek artışı konusu tartışılmaya başlanmıştır. Batı’da ölçek 

konusunda yapılan tartışmaların geçmişi eskidir. Aslında önce refah devletinin kamu 

hizmetlerinin sunumunda yerel yönetimlerin yetersiz kaldığı ve ölçeğinin büyümesi 

gerektiği şeklindeki görüşleriyle başlayan tartışma, Yeni Sağ politikaların devletin 

küçülmesi, bu amaçla özelleştirme, yerelleşme ve serbestleştirme yöntemlerinin 

tercih edilmesi önerileriyle devam etmiştir.  

Yerel yönetim ölçeğinin büyümesine yönelik düzenlemelerin temel 

gerekçelerinin ilki kentlerin, çevrelerinde bulunan küçük yerleşim birimleri için 

cazibe merkezi haline gelmesi nedeniyle daha önce hizmet vermedikleri alanlara 

maliyet, eşit hizmet vb. gerekçelerle hizmet götürmek üzere örgütlenmeleridir. 

Kentlerin etrafında bulunan yerleşim alanlarının yönetiminin kentlere bırakılması, 

farklı nedenlerle aynı amaca yani ölçek genişlemesine neden olan teoriler 

üretilmesine neden olmuştur. İkinci olarak yerel yönetimler, yani belediyeler, Yeni 

Sağ politikaların devletin küçülmesi ve gözetleyici konuma çekilmesi taleplerinde 

kamu yönetiminin özel sektöre en yakın birimleri olarak kabul edilmektedir. ABD 

gibi ülkelerde city-county birleşmelerine benzer olan ölçek genişlemesi, Türkiye 

örneğinde büyükşehir ölçeğinin mülki sınırlara genişlemesi olarak görülmektedir. 

Ölçek tartışmaları 6360 sayılı kanuna kadar genelde mülki kademe olan il ve 

ilçelerin ölçekleri üzerinde yürütülmüştü. Oysa son düzenleme mülki ölçeklerde 

herhangi bir değişiklik öngörmemiş ama büyükşehir belediye sınırlarını genişleterek 

onları mekân yönetiminden alan yönetimine dönüştürmüştür. Büyükşehir 

belediyeleri için yeni durumun yapısal ve işlevsel dönüşüm bakımından iki önemli 

sonucu vardır: Öncelikle işlevsel anlamda daha önce hizmet vermedikleri kırsala, 

köy iken mahalle olarak kendi görev sahalarına yeni katılan yerleşim yerlerine, 

hizmet götürmek; ikinci olarak da yapısal anlamda dönüşüm anlamına gelen bu 

hizmeti verebilmek için gerekli örgütlenmeyi kurmaktır. Öte yandan, bazı illerde 4-5 

katına çıkan yeni görev sahasındaki tüm yerleşim birimlerine hizmet götürebilme 

adına hizmetlerin Yeni Sağ’a uygun olarak toplu biçimde ihale edilmesi yönteminin 

yaygın olarak tercih edileceği akla gelen ilk seçeneklerdendir. Örneğin, basit ama 
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önemli bir kamu hizmeti olan mezarlıkların bakımı için bile, hizmet alanına yeni 

katılan yüzlerce mahalle dikkate alındığında, büyükşehir belediyeleri ihaleyle toplu 

olarak hizmet satın alma yoluna gidebilecektir. Böylece mülki ölçek aynı kalmasına 

rağmen büyükşehir belediyelerinin ölçeğinin büyümesi sonucunda ihale ölçeğinin 

büyümesi de söz konusudur. 

Mülki idarenin en belirgin özelliği yetki genişliği ve idari vesayet ilkeleri 

üzerinden yürümesidir. Yetki genişliği, illerin tepe yöneticileri valilerin bazı işleri 

merkeze sormadan merkez adına yapabilmesi anlamına gelirken, merkezi yönetim, 

yerel yönetimler üzerinde mülki idare amirleri olan vali ve kaymakamlar aracılığıyla 

idari vesayet uygulamaktadır. 2002 sonrası reformlar mülki idarenin temel aldığı her 

iki ilkenin Türk kamu yönetimindeki ağırlık sıralamasını değiştirmiştir.  

Mülki idare, kuruluşundan itibaren merkezin taşraya, yani merkez dışındaki 

topraklarına egemen olma ve ülkenin her tarafına standartlaşmış, eşit düzeyde kamu 

hizmeti götürme amacına hizmet etmiştir. Başlarda güvenlik, devletin işleyişi için 

gerekli kaynağı sağlama ve güçlü bir ordu kurma olarak özetlenebilecek bu hizmetler 

zaman içerisinde artarak çeşitlenmiş; ilerleyen süreçte mülki idarenin özellikle 

ekonomi alanına yönelik görevleri üzerinden alınırken görev sahasına yenileri 

eklenmiştir. Mülki idare, devlet kavramında ve sunduğu kamu hizmetlerinin 

niteliğinde yaşanan gelişmelere paralel biçimde yeni görevlere sahip olmaktadır. 

Ayrıca mülki idareden devletin görev alanına katılan yeni işlevlerin Türk kamu 

yönetimine eklenmesinde kolaylaştırıcılık rolünü oynaması beklenmektedir. 

Özellikle taşra yönetiminde yetişmiş, iyi eğitimli bir insan kaynağına, uzun yıllar 

boyunca şekillenen meslek profiline duyulan güven mülki idare amiri olarak vali ve 

kaymakamların bu görevleri daha iyi yerine getireceği şeklinde bir kabule neden 

olmuştur. Bu ifadeden anlaşılması gereken devletin ekonomi alanından çekilmesiyle 

paralel biçimde mülki idarenin de ekonomiyle ilgili görevlerinin çözülmesi; ancak 

yeni görevlerin Türk kamu yönetimine eklenmesine yönelik geçiş sürecinde mülki 

idareye ihtiyaç duyulmasıdır. Aslında geçmişten beri mülki idare, taşra yönetiminde 

pek çok sorunlu konuda benzetme yapmak gerekirse “maymuncuk” gibi kullanılarak 

devletin bu alanlara nüfuz etmesini sağlamıştır. Savaş dönemlerinde yiyecek 

karnelerinin dağıtımı ve halkın iaşe ve ibatesinin sağlanmasından, ihtilal 

dönemlerinde belediye başkanlığını üstlenmeye, AB’ye uyum sürecinin taşra 
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boyutunu yürütmeden köylerin alt yapısının tamamlanmasına kadar pek çok konu 

mülki idare üzerinden geliştirilen yöntemlerle çözülmeye çalışılmıştır. Bununla 

birlikte yeni görevler üstlenmesi mülki idarenin güçlendiği anlamına gelmemektedir. 

Mülki idare bu görevlerin Türk kamu yönetimine uyum sağlamasına kadar geçen 

sürede yürütülmesini sağlarken, merkezi idare yeni bir yapı kurma yoluyla ya da söz 

konusu görevleri yerel yönetimlere devrederek bu görevlerin mülki idare tarafından 

yürütümünü sonlandırabilmektedir.  

Mülki idarede dönüşüm yaşanırken, dönem dönem İçişleri Bakanlığı ya da 

aynı bakanlıkla bağlantılı sivil toplum kuruluşlarının teşvik ve desteği ile yapılan 

araştırmalar dışında, mülki idare hakkında ayrıntılı bir çalışma yapılmadığı 

görülmektedir. Akademik çalışma eksikliği yanında Türkiye’de, mülki idarenin tam 

olarak tanımının yapıldığından, teorisinin oluşturulduğundan, hatta yazılanların 

tarihsel tutarlılığından bahsetmek mümkün değildir.1 Bu husus çalışma konusuyla 

ilgili çeşitli sınırlılıklarla karşılaşılmasının başlıca nedenlerindendir. Devleti ve kamu 

yönetimini konu eden çalışmalar merkezi yönetimi ele alırken taşra boyutunu 

genelde görmezden gelmiştir. Mülki idarenin akademik olarak hak ettiği ilgiyi 

alamamasının nedeni devleti konu alan çalışmalarda mülki idarenin 

konumlandırılmasıyla ilgilidir. Mülki idareye yönelik “algı” merkezi yönetimden 

ayrı ele alınmaya ihtiyaç duyulmasını gerektirmemektedir. Merkezi yönetimin taşra 

teşkilatı ile yerinden yönetim örgütleri, özellikle il özel idaresi ve köylerin geleneksel 

olarak mülki idareye yakın olması nedeniyle yerel yönetimler, birbirleriyle 

karıştırılmıştır.  

Mülki idarenin ve sorunlarının ele alınmasıyla ilgili yaşanan karışıklık sadece 

akademik alana mahsus değildir. Örneğin, 2002 sonrası reformlara kadar, merkezin 

atadığı mülki idare amirleri merkeziyetçilikten şikâyet etmiştir. Şikâyet konusu 

edilen yetki genişliğinin azalması; düzeltilmesi istenen ise merkezin yapacağı işleri 

doğrudan veya kendisine bağlı bölge müdürlükleri vasıtasıyla değil, mülki idare 

aracılığıyla yerine getirmesidir. Diğer taraftan AB, Avrupa Konseyi ve uluslararası 

kuruluşlar aracılığıyla merkezin küçülmesi ve yerelleşme sağlanması gerektiği 

doğrultusunda getirilen eleştiri ve öneriler tersine biçimde yetki ve sorumluluğun 

mülki idare yerine yerel yönetimlere, aslında belediyelere devredilmesi yönündedir. 

                                                 
1   Nazım Kartal, “Tanzimat’tan Cumhuriyete Osmanlı’da Mülki İdare”, Akademik Yaklaşımlar 

Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, Malatya, İlkbahar 2013, s. 2. 
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Dolayısıyla merkeziyetçilik azalsın derken mülki idare amirlerinin kastettiği aslında 

yetki genişliğinin artması ve işlerin taşrada, yerinde yürütülmesidir. Bu anlayış yetki 

genişliğinin yerinden yönetimin en hafif şekli olduğuna dair yapılan açıklamalara da 

uygun düşmektedir. Yine bazı ülkelerin hizmette yerellik (subsidiarity) ilkesini 

algılama ve uygulama yöntemi bu anlayışa yakındır. Öte yandan, uluslararası 

kuruluşların merkeziyetçiliğe getirdiği eleştiriler merkezi yönetimin bir parçası 

olmasından dolayı mülki idareyi de kapsamakta; yerelleşmenin ancak yerel 

yönetimlere doğrudan yetki devri ve ona uygun özerklik sağlanmasıyla 

gerçekleşebileceği vurgulanmaktadır. 

Mülki idare konusunda akademik alanda yeterli çalışma olmadığına dair 

istatistiki bilgi vermek gerekirse örneğin; 1956-1998 yılları arasındaki 42 yıllık 

dönemde; mülki idare amirliği mesleğini icra edenlerin geçmişte ve oransal olarak 

azalsa da günümüzde önemli bir bölümünün mezun olduğu eski adıyla Mülkiye, yeni 

adıyla Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde 59 adet doçentlik ve 291 

adet doktora tezi olmak üzere toplam 350 adet tez üretilmiştir. Söz konusu tezler 

arasında, üst düzey yöneticileri ya da yerel yönetimleri konu eden çalışmalara 

rastlansa da, doğrudan mülki idare amirleri ve mülki idareyi konu edenlere 

rastlamamaktadır. Üstelik bu 350 adet bilimsel çalışma içerisinde en üretken bölüm 

153 adet çalışmayla mülki idare amirlerinin çoğunlukla mezun olduğu Kamu 

Yönetimi Bölümü olarak göze çarpmaktadır.2 Yine kamu yönetimi alanında önemli 

bir akademik kuruluş olan TODAİE tarafından Amme İdaresi Dergisi’nde 1968-1987 

yılları arasında yirmi cilt halinde yayınlanan toplam 503 makale ile ilgili yapılan bir 

araştırma da benzeri sonuçlar vermektedir.3 Söz konusu dergide yayınlanan 

makaleler içerisinde mülki idareyi konu alanlar bulunmakla birlikte oran olarak 

düşük kalmaktadır. Bu konuda ilginç bir başka istatistik 1965-1985 arasında 

TODAİE Kamu Yönetimi Lisansüstü Uzmanlık Programını bitirenlerin %6,4’ünün 

mülki idare amiri olmasıdır. Araştırmanın 654 kişi üzerinden yapıldığı göz önüne 

                                                 
2   Bu konuda geniş bilgi için bkz: M. Hikmet Yavuzyiğit, “SBF’de 1956’dan Günümüze Kadar 

Üretilen Doçentlik ve Doktora Tezleri”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 53, Sayı 1, 

Ankara, 1998, s. 327-342. 
3   A. Ümit Berkman, “Amme İdaresi Dergisi’nde Yayınlanan Makaleler ve Türk Yönetim Bilimi”, 

Amme İdare Dergisi, Cilt 20, Sayı 4, 1987, s. 19-42; A. Ümit Berkman, “Türk Yönetim Yazını 

ve Türkiye'de Yönetim-Örgüt Alanının Gelişimi: 1990 Yılı Sonrası (Nereden Nereye)”, Eskişehir 

Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 4, No 1, Nisan 2009, 

s. 13-24. 
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alındığında yaklaşık 40 mülki idare amirinin söz konusu programa katıldığı ancak 

yine de akademik anlamda mülki idareyi konu eden bir çalışma ortaya konulmadığı 

anlaşılmaktadır.4 

Çalışmanın yöntemi literatür araştırması, mülki idare amirleriyle yüz yüze 

görüşmeler yapılması ve son olarak sahadan gelen birisi olarak uygulamada 

kazanılan deneyimlerin çalışmaya yansıtılması olmuştur. Çalışma sahibinin sahadan 

gelmesi özellikle 2002 sonrası reformların mülki idareye etkisi konusunda mülki 

idare amirlerinin duygu ve düşüncelerinin tespiti bakımından katkı sağlamıştır. 

Konuyla ilgili diğer bir avantaj 2002 sonrası reformların mülki idarede yarattığı 

dönüşümün neden ve sonuçlarını bütüncül bakış açısıyla inceleme fırsatına sahip 

olmadır. Çalışma konusu belirlenirken mülki idarenin akademik yazında daha önce 

fazla çalışılmamış olması hususu öncelikle göz önünde bulundurulmuştur. Yukarıda 

ayrıntılı biçimde açıklanan ve aslında çalışma alanının belirlenmesinde özellikle göz 

önünde tutulan sınırlılıklarla birlikte literatür araştırması amacıyla; YÖK Tez Veri 

Tabanı, İçişleri Bakanlığı ile mülki idare amirlerinin üyesi bulunduğu çeşitli sivil 

toplum kuruluşlarınca desteklenen araştırmalar ve konuyla ilgili akademisyenler 

başta olmak üzere çeşitli yazarlar tarafından yayınlanan kitap ve makaleler 

incelenmiştir. 

Öncelikle YÖK Tez Veri Tabanı incelenirken, 2012 yılı sonu itibarıyla 

“mülki idare” anahtar kelimesi üzerinden yapılan aramada Yüksek Lisans/Doktora 

Tezi olarak 34 çalışmaya ulaşılmıştır. “Kaymakam” anahtar kelimesi üzerinden 

yapılan sorgulamada, bazıları “mülki idare” sorgusu ile aynı, 15 teze ulaşılırken 

bunların tamamının Yüksek Lisans Tezi olduğu görülmektedir.  

Başvurulan ikinci kaynak mülki idare konusunda gerek İçişleri Bakanlığı 

destekli gerek mülki idare amirlerinin kurucusu ve üyesi olduğu çeşitli sivil toplum 

kuruluşları tarafından yapılan araştırmalardır. 1957, 1976, 2002 ve 2003 yıllarında 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyeleri tarafından yapılan 

araştırmalar ve sonucunda hazırlanan raporları mülki idare konusunda yapılan en 

kapsamlı çalışmalar olarak göz önünde tutmak gerekir. 1957 yılında Kaza ve Vilayet 

İdaresi Üzerine Bir Araştırma, 1976 yılında Toplumsal Yapıyla İlişkileri Açısından 

                                                 
4   A. Cevat Özer, “Kamu Yönetimi Lisanüstü Uzmanlık Programı’nın Gelişimi ve Mezunlar 

Araştırması”, Kamu Yönetimi Disiplini Sempozyumu Bildirileri, 2. Cilt, TODAİE Yayını, 

Ankara, 1995, s. 344.  
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Türkiye’de Mülki İdare Amirliği: Sistem ve Sorunlar, 2002 yılında İyi Yönetim 

Arayışında Türkiye’de Mülki İdarenin Geleceği ve 2003 yılında Halkın Mülki 

İdareye Yönelik Tutum ve Beklentileri başlıklı araştırmaları öneminden dolayı ismen 

zikretmek gerekir.5 Bunlardan 2002 araştırması, bakanlıkların kuruluş kanunlarına ya 

da çıkardıkları tüzük ve yönetmeliklere kimi hükümler koyarak, kimi zaman da 

kanunlara açıkça aykırı tebliğ ve genelgelerle vali ve kaymakamların yetki, görev ve 

sorumluluk alanının dışına çıkmaya başladıklarını tespit etmesi bakımından ayrıca 

önemlidir. Çünkü çalışma konusu olan mülki idarenin dönüşümünün bir boyutu söz 

konusu tespite uygun biçimde gerçekleşmiştir. Bu araştırmaların yanında mülki idare 

amirlerinin mesleki derneği olan Türk İdareciler Derneği de 2013 yılında İnternet 

sitesi üzerinden yaptığı bir anket ile mülki idare amirlerinin sorunlarını, mülki 

idarenin taleplerini öğrenerek mevcut durumu ortaya koymaya çalışmıştır.6 Mülki 

idare konusundaki araştırmaların en yenisi Türk İdari Araştırmalar Vakfı (TİAV) 

tarafından yaptırılmıştır. Araştırmanın özellikle “Vatandaş Algısı” başlıklı kısmı 

çalışmamız bakımından kayda değerdir.7 Araştırma sonuçları halkın mülki idare 

amirlerinden beklentileri konusunda yine aynı vakıf tarafından desteklenen 2003 yılı 

araştırma sonuçlarıyla tutarlı görünmektedir. Araştırmanın ilginç bir sonucu halkın 

kendi seçtiği kişilerden ziyade vali ve kaymakama daha fazla güvendiği yönündeki 

tespittir.8 

Kaynakların üçüncüsü akademisyenler tarafından yazılan çeşitli kitap ve 

makalelerdir. Bunlardan 2002 sonrasında yayınlananlara baktığımızda örneğin 2002 

ve 2003 araştırmalarında görev almış Cahit Emre’nin mülki idare konusundaki en 

kapsamlı çalışmalarla hem mülki idare amirliği mesleği açısından, hem de mülki 

                                                 
5   Bu çalışmalar için bkz: Kaza ve Vilayet İdaresi Üzerine Bir Araştırma, No: 8, Ajans Türk 

Matbaası, Ankara 1957, Toplumsal Yapıyla İlişkileri Açısından Türkiye’de Mülki İdare 

Amirliği: Sistem ve Sorunlar, (Ed: Kurthan Fişek), Türk İdareciler Derneği Bilimsel Araştırma 

Dizisi: 1, Ankara, 1976,  İyi Yönetim Arayışında Türkiye’de Mülki İdarenin Geleceği, (Ed: 

Cahit Emre), Türk İdari Araştırmalar Vakfı, Ankara 2002, Cahit Emre, Tayfur Özşen, Metin 

Özuğurlu ve Koray Karasu, Halkın Mülki İdareye Yönelik Tutum ve Beklentileri, İçişleri 

Bakanlığı Strateji Merkezi Başkanlığı Yayın No: 1, Ankara, 2003.  
6   2013 yılı içerisinde Türk İdareciler Derneği tarafından yapılan çevrim içi anket sonuçları için bkz: 

Mülki İdare Amirleri Anket Çalışması, 

http://www.tid.web.tr/ortak_icerik/tid.web/ANKET%20SONUCU/TID_ANKETI.pdf, 

(14.08.2013). 
7   Ayrıtılı bilgi için bkz: Toplumda İçişleri Bakanlığı ve Mülki İdare Amirleri Algısı, Rapor I: 

Vatandaş Algısı, TİAV, Pozitif Matbaa, Ankara, 2013. 
8    Araştırmanın özeti için bkz: Orhan Gökçe, Selim Çapar, “Vatandaşın İçişleri Bakanlığı ve Mülki 

İdare Algısı”, İdarecinin Sesi, Ankara, Ocak-Şubat 2014, s. 32-36. 

http://www.tid.web.tr/ortak_icerik/tid.web/ANKET%20SONUCU/TID_ANKETI.pdf
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idare bakımından genel çerçeveyi belirlemeyi amaçladığı görülmektedir. Nuray 

Keskin Ertürk meseleyi tarihsel bakış açısıyla ele almaktadır. Koray Karasu konuya 

mülki idare amirliği mesleği üzerinden yaklaşmıştır. Orhan Gökçe, mülki idareyi 

toplumsal ilişkiler boyutunda incelemiştir. Can Umut Çiner, merkez-yerel ilişkileri 

boyutunda mülki idarenin dönüşümüne odaklanırken, Örsan Akbulut mülki idarenin 

çözülmesinde küreselleşmenin etkisi irdelenmektedir.9 

Bu çalışmanın tezi, devletin iktidar ve toprak üzerinde hâkimiyet kurma 

biçiminde tercihinin Yeni Sağ politikalar ve siyasi öncelikler nedeniyle mülki idare 

üzerinden değil, yerel yönetimler üzerinden iş görme biçiminde değiştiğidir. Devletin 

yetki kullanma ve iş görme biçimine ilişkin araç ve yöntemlerinde meydana gelen 

değişiklik mülki idarenin işlevsel dönüşümüne neden olmuştur. Yerel yönetimleri, 

özellikle büyükşehir belediyelerini güçlendirmesi nedeniyle, Yeni Sağ politikalar 

çerçevesinde 2002 sonrası reformların yerelleşmeye yönelik düzenlemeleri mülki 

idareyi etkilerken en önemli dönüşüm Bütünşehir Modeli ile gerçekleşmiştir. Bu 

model geçmişte refah devletinin krizine karşı geliştirilen bölgeleşme ve yerelleşme 

reformlarıyla benzerlikler göstermekle birlikte, Yeni Sağ politikaların etkisinde kent 

bölgeleri oluşturma ya da üretimin, dolayısıyla paylaşımın yeniden 

ölçeklendirilmesine yönelik kapitalist ülkelerde gerçekleşen düzenlemelerin Türkiye 

gerçekleri üzerine kurgulanmış halidir. 

Bu tezin hipotezleri şunlardır: 

- Mülki idare bütün ülke yönetimine yönelik olduğu halde son dönemde 

sadece İçişleri Bakanlığı’nın taşra teşkilatı olarak algılanmaya başlamıştır. Bu 

durumun somut ifadesi kapsayıcı valilik sisteminden sınırlı valiliğe doğru dönüşüm 

yaşandığıdır. Dönüşümün bununla da sınırlı kalmayacağına işlevsel sisteme 

dönüşüme doğru devam edeceğine dair kuvvetli işaretler vardır. Yeni duruma uygun 

biçimde Türk kamu yönetiminde idari vesayet biçim değiştirmektedir. Merkezin, 

yerel yönetimler üzerinde uyguladığı idari vesayet mülki idare üzerinden 

gerçekleşirken son düzenlemelerle durum değişmiş ve merkez, mülki idarenin 

kullandığı vesayet yetkisinin derecesini azaltmış, bazı durumlarda da vesayet 

yetkisini doğrudan kullanmaya başlamıştır.  

                                                 
9  Adı geçenlerin yaptıkları çalışmaların ayrıntılı bilgileri çalışma içerisinde yer geldiğinde 

verilmektedir. 
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- Mülki idaredeki dönüşümün en önemli nedeni son dönemde Yeni Sağ 

politikalar çerçevesinde yerelleşmeye ve yerel yönetimlere atfedilen önem ve buna 

uygun olarak yapılan düzenlemelerdir. Bu kapsamda daha esnek yönetim yapısına 

sahip belediyeler sosyo-ekonomik olarak öne çıkıp mekân yönetiminden alan 

yönetimine geçiş yapmakta; yerel yönetimlerden il özel idareleri ve köyler gerilerken 

belediyeler, özellikle de büyükşehir belediyeleri öne çıkmakta; ölçeği büyüdüğü için 

yapısal ve işlevsel dönüşüm geçiren büyükşehir belediyeleri, bütünşehir belediyesine 

dönüşmekte ve kent bölgeleri oluşturulmasına benzer bir yol izlenmektedir.  

- Uluslararası kuruluşların yaygınlaşmasına yardımcı olduğu Yeni Sağ 

politikalar ve buna uygun kamu yönetimi anlayışı devletin küçülmesini 

öngördüğünden devlet, kamu hizmetlerinin sunumunda birçok alandan çekilmekte, 

taşra boyutunda bu durumun mülki idareye yansıması görevlerde azalma ya da görev 

sahasına genellikle ekonomik nitelik taşımayan yeni görevlerin eklenmesiyle 

kolaylaştırıcılık rolünü üstlenme olmaktadır. Benzer biçimde yönetişimci yaklaşıma 

uygun yeni yapılanmalar mülki idarenin işlevlerinde dönüşümü hızlandırmıştır. 

Mülki idare amirleri görev aldıkları kurul ve komisyonlarda yetkilerini, yönetişimci 

yaklaşıma uygun biçimde, STK ve özel sektör temsilcileriyle paylaşmak durumunda 

kalmıştır. 

Çalışmanın önemi, mülki idarede meydana gelen ve/veya ileride ortaya 

çıkabilecek işlevsel dönüşümü her türlü sonuçlarıyla birlikte ortaya koymasındadır. 

Bu amaçla mülki idarenin ortaya çıkışından itibaren geçirdiği aşamaların 

incelenebilmesi için gerekli çerçeve öncelikle ele alınmıştır. Çünkü mülki idare 

deyince devlet kavramının tanımındaki zorluklara benzer şekilde kastedilenle gerçek 

arasında tutarsızlıklar görülebilmektedir. Tez, özellikle teori, uygulama ve analizle 

ilgili değerlendirmelerin sahadan gelen bir araştırmacı tarafından bağımsız 

değişkenler kullanılarak ele alınması bakımından önemlidir. Böylelikle mevzuatla 

birlikte yerel yönetim sisteminde meydana gelen değişimin mülki idarenin 

işlevselliğine etkilerini derinlemesine ortaya koymak mümkün olmuştur. Ayrıca tez 

mülki idarede meydana gelen ve/veya ileride ortaya çıkabilecek işlevsel dönüşümü 

her türlü sonuçlarıyla birlikte ortaya koymayı hedeflemektedir. Tez içerisinde reform 

düzenlemeleriyle birlikte yerel yönetim sisteminde meydana gelen değişimin mülki 

idarenin işlevselliğine etkileri iç ve dış etkenler dikkate alınarak incelenmiştir. 
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Çalışma alanı mülki idarenin tarihsel perspektif içerisinde dönüşümü üzerine 

belirlendiğinden mülki idarenin geldiği noktayı anlayabilmek için tarihsel gelişim 

sürecinin iyi bilinmesi gerekir. İki ana bölümden meydana gelen tez içerisinde önce 

kavramsal ve teorik çerçeve ile birlikte tarihsel gelişim incelenirken devlet ve mülki 

idare kavramlarının çıkış noktaları ile merkezileşme çabalarının geçmişi ortaya 

konulmaktadır. İnceleme konusu 2002 sonrasına odaklandığı için o tarihe kadar olan 

gelişmeler ekonomi alanına yönelik uluslararası kuruluşları da kapsayacak biçimde 

ilk bölümde tamamlanmıştır. İkinci Bölümde mülki idarede işlevsel dönüşüm 

incelenmiştir. Çalışma içerisinde modern devlette mülki idareye neden gerek 

duyulduğu hususu ele alınırken aynı ihtiyacın Osmanlı İmparatorluğu dönemine 

yansıması incelenmektedir. Mülki idare, Osmanlı İmparatorluğu’nda ortaya 

çıkışından itibaren dönemsel sınıflandırmaya tabi tutularak gelişiminin seyri ayrıntılı 

biçimde ele alınmaktadır. Çalışma kapsamında mülki idarenin işlevsel dönüşümü, 

dönemsel gelişmelere uygun olarak yapılan bölümlendirme çerçevesinde 

incelenmiştir. 1864 yılından 1921’de TBMM’nin ilk anayasasının kabulüne kadar 

“kuruluş”, 1921’den 2002 sonrası reformlara kadar olan kısım gelişme ve duraklama 

dönemleridir. Bu çerçevede 1980 yılında 24 Ocak kararlarının kabulüne kadar 

“gelişme”, 1980’den 2002 sonrası reformlara kadar geçen süre “duraklama” dönemi 

olarak belirlenmiştir. Son olarak 2002 yılından günümüze kadar olan süre “gerileme” 

dönemi olarak kabul edilmiştir. Dönemsel sınıflandırmada kullanılan zaman dilimleri 

eşit yapılmamıştır. Çünkü bölümlemede temel mantık mülki idarenin gelişiminde 

önemli rol oynayan dönüm noktaları üzerinde kurulmuştur. Mülki idarenin gelişimi 

dönemsel olaylarla ilgili olmakla birlikte bu dönemsel olayların düzenli bir seyir 

izlemediğini, daha çok gelişen krizlere karşı verilen tepkilerle bağlantılı olduğunu da 

unutmamak gerekir. 

İlk bölümde mülki idareyi doğuran ortam ve gelişmeleri tespit etmeden 

geldiği noktayı görmek mümkün olamayacağı için öncelikle Osmanlı İmparatorluğu 

döneminde doğuşu ve gelişmesine odaklanılmıştır. Bu bölümde ayrıca Osmanlı 

reformlarının 2002 sonrası reformlarla kesişen noktaları mercek altına alınmıştır. 

Reform mantığı ve reforma neden olan etkenler arasındaki benzerlik ve farklılıklar 

ele alınarak günümüz reformlarına yol açan süreç incelenmiştir. Kurtuluş Savaşı ve 

2002 yılına kadar Cumhuriyet Dönemi dönemsel sınıflandırmanın ikinci aşamasını 
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oluşturmaktadır. Çünkü Cumhuriyet, Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemine 

hâkim olan İttihat ve Terakki kadrolarından önemli bir kısmını yönetici olarak 

devralarak mülki idareyi benimsemiştir. İlk bölüm içerisinde 2002’ye kadar olan 

dönem gelişme ve duraklama olarak kabul edilmiştir. 1980 yılında uygulamaya 

sokulan yapısal uyarlama reformları ile mülki idare için duraklama döneminin 

başlamasıyla birlikte dönüşüm süreci hızlanmıştır. Bu bölümde yine kamu yönetimi 

ve mülki idare üzerinde küreselleşme ve uluslararası kuruluşlar aracılığıyla 

gerçekleşen değişimler ele alınan diğer konulardır. Tez, uluslararası kuruluşları iki 

ayrı bölüm ve iki ayrı başlık içerisinde ele almıştır. Çünkü 24 Ocak 1980 kararları ile 

başlatılan Birinci Yapısal Uyum Politikaları mali niteliği ile öne çıkmaktadır. 

Ekonomi alanındaki uluslararası kuruluşların ilk bölümde ele alınma nedeni budur. 

2002 yılından sonra başlatılan İkinci Yapısal Uyum Politikaları ise idari ve siyasi 

niteliktedir. AB ve Avrupa Konseyi gibi siyasi nitelikleri ağır basan uluslararası 

kuruluşlar bu nedenle ikinci bölümde incelenmiştir. 

İkinci bölüm mülki idarenin işlevsel dönüşümünü ve kolaylaştırıcı olarak 

kullanımını ele almakta; devlette ve mülki idarede yaşanan değişimin neden ve nasıl 

gerçekleştiğini incelemektedir. Bu kapsamda yerelleşme ve merkez-yerel ilişkilerinin 

yeni çerçevesi ayrıntılı analize tabi tutulmuştur. Özellikle yerel yönetimlerde 

meydana gelen yapısal ve işlevsel dönüşümlerin mülki idareyi işlevsel olarak nasıl 

etkilediği sorusunun cevapları aranmıştır. Bu dönüşümün meydana gelmesinde 

uluslararası kuruluşların etkisi yine hem mevzuat boyutuyla hem de uygulama 

açısından incelenen diğer bir konudur. Mülki idarenin görev sahasına yeni eklenen 

çeşitli birimlerin eşgüdümünde yönetişimci uygulamalar da ayrı ayrı ele alınmıştır. 

Yeni Sağ politikalar sonucunda mülki idarenin özellikle ekonomi ve piyasayla ilgili 

görevleri üzerinden alınırken yeni görevleri ortaya çıkmıştır. Yeni görevlerinin 

yönetişime uygun yapılanmaları beraberinde getirmesi nedeniyle mülki idare daha 

önce sahip olduğu idare kurullarının yerine içinde yerel yönetim, özel sektör ve sivil 

toplum kuruluşları (STK)W temsilcilerinin bulunduğu kurul ve komisyonlarla 

birlikte çalışmaya başlamıştır. Özellikle kaynak kullanma imkânı olabilecek 

yapılanmalarda sivil üye sayısının artırılarak mülki idarenin etkisinin azaltılmasının 

hedeflenmesi dikkat çekici başka bir konudur. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE TARİHSEL GELİŞİM 

Türkiye’deki gelişimi dönemsel olaylarla biçimlenmiş ve hemen her dönem 

tartışmaların odağında kalmış bir yönetim sistemi olan mülki idarenin dönüşümünü 

incelerken devletin ve devlet kavramının dönüşümüyle başlamak çalışmanın tutarlığı 

açısından önemlidir. Çünkü devletin dönüşümünün mülki idarenin dönüşümüyle oldukça 

uyumlu kısımları bulunmaktadır. Mülki idarenin dönüşümü geçmişinin ve ortaya çıkış 

şartlarının kapsamlı biçimde ortaya konulmasıyla daha iyi anlaşılabilir. Bu amaçla çalışma 

içerisinde yeri geldiğinde karşılaştırmalı analizler yapılırken bazen çalışmanın hacmi 

açısından yalın bilginin verilmesiyle yetinilmiştir. Mülki idare tartışmalarına modern 

devleti incelemekle başlamak gerekir.  

Devlet nedir, ne yapmalıdır sorusu devletin özellik çözümlemesi yapılırken sorulan 

ilk sorudur. Bu ve benzeri sorulardan yola çıkarak herhangi bir siyasi otoritenin 

oluşturulması ve korunması, devlet ile vatandaşlar arasında düzenli bir ilişki kurulması ve 

devletin uygulamalarının meşruiyeti için gerekli zeminin oluşturulmasına yönelik gerekli 

koşullar üzerinde düşünmeye başlarız.10 Konuyla bağlantılı olarak devlet örgütlenmesinde 

kamu kuruluşlarına ve onların yöneticilerine niye ihtiyaç duymaktayız sorusunu da 

sorabiliriz.  Bu soruya da kısaca “toplumun iktisadi, teknik ve toplumsal sorunları ile 

ilgilenmeleri için” cevabı verilebilir.11  

Erken devlet teorileri, organik bir toplum ve devlet temsili üzerinde 

temellenir: devlet ile toplum bir gövde biçiminde düşünülür ve bu gövde hem siyasi 

hem de toplumsal olarak iç içe geçmiştir.12 Devletin kaynağına ve doğuşuna dair aile, 

toplum, din, toplumsal sözleşme, kuvvet ve mücadele, organizma, ekonomi gibi çok 

                                                 
10  Christopher Pierson, Modern Devlet, (Çev: Neşet Kutluğ, Burcu Erdoğan), Chivi Yazıları 

Yayınevi Nemesis Kitaplığı, 1. Baskı, İstanbul, 2011, s. 21. 
11  T. J. Lowi, The End of Liberalism: The Second Republic of the United States, 2 nd Edition, 

W.W. Norton & Company, New York 1979’dan aktaran Brian A. Ellison, “Bureaucratic Politics 

as Agency Competition: A Comparative Perspective”, International Journal of Public 

Administration, Vol. 29, 2006, p. 1261.  
12  Pierre Rosanvallon, Refah Devletinin Krizi, (Çev: Burcu Şahinli), Dost Kitabevi Yayınları, 

Ankara, 2004, s. 24. 
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çeşitli açıklamalar getirilmiştir.13 Bu açıklamalardan da anlaşıldığı üzere devlet 

kavramının ortaya çıkışı ve işlevleri konusunda ortak bir zemin bulmak kolay 

değildir. Batıda ancak 16. yüzyılda kullanılmaya başlanan “devlet” kavramı14 

modern devleti belirten bir kavrayış olarak nispeten yeni sayılsa da düşünsel ve 

olgusal planda devlet, çok daha eski zamanların ilk sırada gelen siyasi ve toplumsal 

aktörü olmuştur. Antik çağın köleci devletinden feodal devlete, oradan belli koşulların 

sağlanmasıyla ulus devlete, ulus devletten kapitalist ve sosyalist devlete kadar bir dizi 

farklı devlet biçimi ortaya çıkmıştır.  

Devlet kavramının gelişimi ve günümüzde kazandığı anlam daha çok 

kapitalizmin gelişmesiyle ilgilidir. Kapitalizm, tarihsel evrimi içinde çeşitli 

aşamalardan geçerek günümüze ulaşmıştır. Her bir aşama belli özellik ve 

boyutlarıyla sistemin karşılaştığı sorunlara geliştirdiği çözümler bütünüdür.15 Bu 

aşamaları temsil eden tarihi olaylar bulunmaktadır. Modern devletin kazandığı biçim, 

önem sırasına göre 1789 yılında Fransız İhtilali ve 1787 yılında ABD’nin 

kuruluşunun gerçekleşmesiyle yakından ilişkilidir. Modern devletin ortaya çıkışında 

etkili olan Fransız İhtilali aynı zamanda günümüzdeki mülki idarenin doğuşu için gerekli 

ortamı sağlamıştır. 18. yüzyılın sonunda gerçekleşen her iki olay Klasik Öğreti’de devlet 

biçimlerinin toplandığı iki ana kategoriyi şekillendirmiştir: Tek/basit yapılı ve karma 

yapılı devletler.16 Burdeau, tek yapılı devleti, “Sadece tek bir siyasi ve idari güdü 

merkezi olan devlettir. Siyasal iktidar, tüm işlev ve yetkiler ile devlet tüzel 

kişiliğinde toplanmıştır. Onun egemenliği altında olan tüm bireyler, tek ve aynı 

yetkiye uyarlar, aynı anayasal rejim altında yaşarlar ve aynı anayasalarla yönetilirler” 

şeklinde tanımlamaktadır.17 Bu sınıflandırmada Türkiye gibi tek yapılı olarak kabul 

edilen devletler, üniter devlet olarak da adlandırılır. Yukarıdan aşağıya örgütlenen, 

hiyerarşik ve mülki idare üzerine işleyen bir toprak örgütlenmesini kapsayan üniter 

                                                 
13  Daha geniş bilgi için bkz: Yahya Kâzım Zabunoğlu, Kamu Hukukuna Giriş: Devlet, Tanım- 

Kaynak- Unsurlar, Sevinç Matbaası, Ankara, 1973. 
14  Colin Hay, Michael Lister, “Introduction: Theories of the State”, The State: Theories and 

Issues, (Ed: Colin Hay, Michael Lister), 1 st Edition, Palgrave Macmillan, New York, 2006, p. 5. 
15  A. Şinasi Aksoy, “Yeni Sağ ve Kamu Yönetimi”, Kamu Yönetimi Disiplini Sempozyumu 

Bildirileri, 2. Cilt, TODAİE Yayını, Ankara, 1995, s. 159. 
16  Jean Gicquel, Droit Constitutionnel et Institutions Politiques, 10e Ed, Montchrestien, Paris, 

1989, s. 74’den aktaran Atilla Nalbant, Üniter Devlet, Bölgeselleşmeden Küreselleşmeye, XII 

Levha Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, Ocak 2012, s. 19.  
17  Georges Burdeau, Droit Constititionnel et Institutions, Politiques, L.G.D.J., 1980’den aktaran: 

Birgül Ayman Güler vd,  Kamu Yönetimi Ülke İncelemeleri, A.Ü.S.B.F Kamu Yönetimi 

Araştırma ve Uygulama Merkezi (KAYAUM), Yayın No:1, Ankara, Aralık 2004, s. 34. 



 17 

devlet modelinin ilk örneği Fransa’dır.18 Fransa’da doğup gelişen bu model daha 

sonra pek çok devlet tarafından da kabul edilmiştir. Dönemi inceleyen Tocqueville’e 

göre Fransız İhtilaliyle yaratılan modern ulus devlet, bürokratik özelliklere sahip 

olmanın yanı sıra üç temel kategori arasındaki belirleyicilik ilişkisine dayanmaktadır: 

eşitlik, demokrasi19 ve merkezileşme.20 Bu kategorilerden merkezileşmenin biçim ve 

yapısını iyi anlamak gerekir. Fransız ihtilaliyle eşitlik ve demokrasi yolunda büyük 

adımlar atılırken aynı zamanda güçlü bir merkeziyetçi yapılanma kurularak yerelde 

bulunan ama merkezin denetim işlevini yerine getiren bir mekanizma 

oluşturulmuştur. Yine Tocqueville, Fransa’da monarşi döneminde kralın tüm 

yetkilere sahip olması nedeniyle siyasi merkeziyetçiliğin en katı halinin var olmasına 

karşın idari merkeziyetçiliğin çok az olduğunu ve bu tür bir merkeziyetçiliğin ancak 

ihtilal sonrasında gerçekleştiğini vurgulamaktadır.21 Bu açıklama idari 

merkeziyetçilik anlayışının yerleşmesini, ileride ayrıntılı biçimde açıklayacağımız 

kapsayıcı valilik sisteminin sağladığı şeklinde yorumlanabilir. Fransız ihtilali, 

Osmanlı’yı yöneten sivil-asker bürokrasi ve aydınlar üzerinde önemli derecede 

etkide bulunmuştur. Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılma sürecinde, taşrayı kontrol 

altında tutarak merkezileşme ve kapitalist ekonomik sisteme geçiş yapabilme 

amacıyla Fransa’dakine benzer bir sistem kurulurken, devletin üniter niteliği ilk defa 

1876 Anayasası’yla tanımlanmıştı. Osmanlı’da mülki idarenin kuruluşunda 

Fransa’da ihtilal sonrası merkeziyetçi anlayışın etkileri vardır. Fransız İhtilali 

sonrasında temel mantık ihtilale karşı bir kalkışmanın önüne geçmek olduğundan 

Osmanlı İmparatorluğu’nu yönetenlerce de taşraya güvensizlik ve merkezi 

güçlendirme noktasında benimsenen bir yönetim modeli olarak kabul görmüştür. 

Fransa ve Osmanlı’nın merkeziyetçi yapıyı kurmasına neden olan olaylar arasındaki 

temel fark ilkinin bir ihtilal sonrasında ortaya çıkması, ikincisinin devleti yönetenler 

tarafından benimsenmesidir. 

                                                 
18  John Loughlin, “The Slow Emergence of the French Regions”, Policy&Politics, Vol. 36, No. 4, 

2008, p. 559. 
19  Kapitalizmin ortaya çıkışıyla birlikte zenginleşen bir kesimin ve sivil toplum örgütlerinin 

demokrasinin gelişimine katkı sağladığı iddia edilmektedir. Nihat Bulut, “Kapitalizm-Demokrasi 

İlişkisi”, AÜEHFD, Cilt 7, Sayı 1-2, Erzincan, 2003, s. 70. 
20  Mehmet Yetiş, “Tocqueville’in Eski Rejim’i ve Kuramsal Bağlam”, Mülkiye Dergisi, Cilt 29, 

Sayı 247, Ankara, 2005, s. 78. 
21  Daha geniş bilgi için bkz: Alexis de Tocquevilles, (Çev. Taner Timur), Türk Siyasî İlimler 

Derneği Yayınları Siyası İlimler Serisi 4, Yenilik Basımevi, İstanbul, 1962, s. 31. 

http://kamyon.politics.ankara.edu.tr/klasik/belgeler/04.pdf (05.11.2013).  

http://kamyon.politics.ankara.edu.tr/klasik/belgeler/04.pdf
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Üniter devlet gibi modern ulus devletin diğer bir biçimi ise federal devlettir 

ve karma yapılı devlet biçimidir. Bu iki tür yönetim modelinin karşılaştırmasını 

yaptığımızda üniter devlette merkeziyetçiliğin, idarenin bütünlüğünün ve idari 

vesayetin;  federal devletteyse yerindenliğin, görevler ayrılığının ve özerkliğin, yani 

eşit/bağımsız aktörlerin bir aradalığının öne çıktığını vurgulamak gerekir.22 

Modern devlet, ister üniter isterse federal olarak yapılansın, bir siyasi 

örgütlenme biçimine ve söz konusu örgütlenmeyi sağlayacak yönetim sistemine 

ihtiyaç duymaktadır. Devlet her şeyden önce bir siyasi örgütlenme biçimidir23 ve kendi 

egemenlik sahasında örgütlenmesini çeşitli biçimlerde gerçekleştirirken kendine özgü 

yönetim sistemini kurmaktadır. Tarihsel süreç içerisinde yaşanan deneyimler devletlerin 

örgütlenme, işlerini yürütme biçimlerinin şekillenmesinde etkili olmuştur. 

Alman düşünür Weber, devleti yazılı bir anayasası, akılcı kanunlar tarafından 

yönlendirilen bir yönetimi ve memurları olan bir yapı24 olarak tarif edip, toplum için 

gerekli olduğunu söylemiştir. Bu tanımla değerlendirildiğinde devletin anayasallığı, 

egemenliği, kişiler üstü iktidara sahip olması, bürokratik örgütlenmesi, meşruiyeti, 

şiddet araçları üzerinde tekelci denetimi ve vatandaşlarının bulunması gibi unsurların 

öne çıktığı görülmektedir.25 Devletin temel işlevi, toplumsal kaynakların dağıtımının 

ve bunun nasıl denetleneceğinin belirlenmesidir. Devlet bu işlevini yerine getirirken 

belli bir siyaset izlemektedir. Siyasetle ilgili tartışmalar genellikle devletin rejimini 

belirleyici olmaktadır. Kendi siyasetini uygulamak, tarihi, siyasi ve ekonomik 

hedeflerini gerçekleştirmek için kurulan bir üst yapı olarak devlet, kamu yönetimi adı 

verilen örgütsel yapıyı araç olarak kullanır. Siyaset ve kamu yönetimi arasında bazen 

ortaklık, çoğunlukla gerilim şeklinde gerçekleşen yakın ilişki bulunmaktadır. Her iki 

alanın temsilcileri olarak siyasetçiler; siyaset alanının belirlenmesinde kararlar,  

hedefler ve sorumluluk gibi konularla uğraşırken, kamu görevlileri; bürokratik 

örgütün ihtiyaç duyduğu araçlar, yöntemler, kanunlar ve yürütme gibi konularla 

ilgilenmektedir. Siyaset daha çok demokratik gelişimle ilişkilendirilirken, kamu 

yönetimi örgüt ve yapı boyutunda eğitimli uzman profesyonellerin, siyasetçilerin 

                                                 
22  Birgül Ayman Güler, “Yerinden Yönetimde İki Tür: Üniterlik ve Federallik”, Memleket 

Mevzuat Aylık Yerel Yönetim Dergisi, Cilt 3, Sayı 27, Eylül 2007, s. 12.  
23  Christopher W. Morris, An Essay on the Modern State, Cambridge University Press, 2002, p. 

23. 
24  Max Weber, Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu, 6. Baskı, Ayraç Yayınevi, Ankara, 2010. 
25  Christopher Pierson, 2011, s. 23. 
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parlamentolarda aldıkları kararları uygulaması olarak değerlendirilmektedir. Bu 

noktada kamu yönetimi nedir sorusunun cevabını aramak gerekir.  Devletle ilgili 

önemli bir kavram olan kamu yönetimi, merkezileşmiş kapitalist devlet 

örgütlenmesiyle birlikte, modern devletin üç gücünden biri olan yürütme gücüne ait 

yönetim aygıtı ya da bürokrasi olgusuna verilen addır.26 Kamu yönetimi, uygulama 

olarak çok eski geçmişe sahip ama resmi olarak çalışılıp teorilerinin ortaya çıkışı 

oldukça yeni olan bir alandır.27 Alanla ilgili çalışmalar kamu yönetimine bilim olma 

niteliği kazandırdığı gibi özellikle konumuzla ilgisi bakımından yönetimler arası 

ilişkileri de mercek altına almıştır. Kamu yönetiminin siyasi yönü, siyasi makamların 

kararlarının uygulanması sırasında zıtlaşma ya da işbirliği olarak tanımlanan bir 

ilişkiyi ortaya çıkarmaktadır. Waldo’ya göre kamu yönetiminin yaygın tanımı 

“insanların ve malzemelerin devletin amaçlarına ulaşmasını sağlayacak şekilde 

örgütlenmesi ve yönetilmesidir”.28 Kapitalist toplumsal biçime özgü yönetim ilişkisi 

olarak kamu yönetimi, siyaset-yönetim ayrılığı; siyaset-yönetim ilişkilerinde özgün 

yapılanma; memurluk sistemi; hiyerarşik örgütlenme gibi oldukça katı ve açık 

biçimde tanımlanmış bir ilişkiler bütünüdür.29 Hem kamusal işlevleri, hem de bu 

işlevleri yürüten örgütü ifade etmek için kullanılan kavram olarak kamu yönetimi, 

çatışan çıkarlar arasında uzlaşma sağlamakla beraber toplumsal yaşamın bütününü 

bir aygıt olarak görmekte ve devletin kurumsal yapısını öne çıkarmaktadır. 

Modern devletin yönetim aygıtı bürokrasidir ve siyasal sistemlerin en belirgin 

özellikleri arasında, bu sistemlerin bürokratikleşmiş bir yapı içinde işlemeleri 

gelmektedir. Bu nedenle devlet ve kamu yönetimi kavramlarından sonra ele alınması 

                                                 
26  Birgül Ayman Güler, Nuray Ertürk Keskin, “Devlet Reformunu Tarihten Çalışmak”, Tartışma 

Metinleri No: 88, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Gelişme ve Toplum 

Araştırmaları Merkezi, s.1, http://www.politics.ankara.edu.tr/tartisma_metinleri.php, 

(23.12.2009); Türk kamu yönetim sistemi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: Birgül Ayman Güler, 

Türkiye’nin Yönetimi: Yapı, 1. Baskı, İmge Kitabevi, Ankara, Ocak 2009. 
27  Alanın ortaya çıkışı ABD kaynaklı olsa da Alman Kameralistlerin, Fransız hukukçularının öncü 

rolünü unutmamak gerekir. Kamu yönetiminin temel eserleri şunlardır: Woodrow Wilson, The 

Study of Administration, http://teachingamericanhistory.org/library/document/the-study-of-

administration/, (18.03.2011); Frederick W. Taylor, The Principles of Scientific Management, 

https://archive.org/stream/principlesofscie00taylrich#page/n0/mode/2up, p. 5-29, (18.03.2011); 

Herbert A. Simon, “The Proverbs of Administration”, Public Administration Review, Vol. 6, 

No. 1, Winter 1946, p. 53-67. 
28  Dwight Waldo, The Study of Public Administration, p. 2, 

https://archive.org/stream/studyofpublicadm00inwald#page/2/mode/2up/search/2, (21.12.2013). 
29  Birgül Ayman Güler, Nuray Ertürk Keskin, “Devlet Reformunu Tarihten Çalışmak”, Kamu 

Yönetimi: Yöntem ve Sorunlar, (Ed: Şinasi Aksoy, Yılmaz Üstüner), Nobel Yayınları, Ankara, 

2007, s. 104. 

http://www.politics.ankara.edu.tr/tartisma_metinleri.php
http://teachingamericanhistory.org/library/document/the-study-of-administration/
http://teachingamericanhistory.org/library/document/the-study-of-administration/
https://archive.org/stream/studyofpublicadm00inwald#page/2/mode/2up/search/2
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gereken bir diğer kavram bürokrasidir. Aslında bürokrasi, Weber’in (modern 

kapitalist şirketler ve ordular da dahil olmak üzere) tüm büyük örgütler için genel bir 

yönetim biçimi ve modernizasyon ile özdeşleştirdiği, meşruiyetini halktan alan akılcı 

örgütlenmenin genel bir sürecidir.30 Genel olarak bürokrasi, devlet yönetimini, 

devletin örgütlenmesini ve personelini ifade etmek için kullanılan çerçeve 

kavramdır.31 Modern devletin yapısal formu olan bürokrasinin doğuşu konusunda 

kamu yönetimi geleneğine sahip Fransa, ABD ve Almanya, gibi 3 ülkenin yaşadığı 

deneyimlere bakmak gerekir. Bu arada dikkat edilmesi gereken nokta Fransa ve 

ABD’de ihtilal ve isyan olaylarıyla birlikte aşağıdan yukarıya doğru başlayan 

örgütlenme hareketlerinin Almanya (Prusya) örneğinde yukarıdan aşağıya doğru 

şekillendirilmesidir. İleride inceleneceği üzere Almanya (Prusya) örneği bu yönüyle 

Osmanlı’yla benzerlik göstermektedir. Almanya’da (Prusya) bürokrasinin doğuşu ve 

gelişmesi diğerlerinden farklı koşullar sonucunda ortaya çıkmıştır. Almanya’da 

profesyonel kamu hizmetinin kurumsallaşması, kralın hizmetkarlarının görev ve 

haklarını belirleyen, rollerini kamu hizmetkarları olarak yeniden tanımlayan ve 

devletle ilişkilerini kamu hukuku bağlamında iş ilişkisi olarak kuran ve 

anlaşmazlıkların çözümü için idari yargıyı hayata geçiren 1794 tarihli bir Prusya 

Kanunu ile başlamıştır.32 Esasen Almanya (Prusya) Kameral Bilimlerin başlangıcı 

olarak bürokrasi konusunda ilk çalışmaların başlatıcısı olmuştur. 18. yüzyılda Prusya 

üniversitelerinde, ekonomik gelişmeyi bilimsel yolla sağlamak için kurulan kameral 

kürsüler o dönemde bürokrasi konusunu çalışmışlardır. Fransa ve ABD gibi modern 

devletin doğuşunda referans gösterilen iki ülkenin 18. yüzyılın sonunda bürokrasinin 

doğuşu konusunda yaşadıkları ise “geçmişin suistimallerine son vermek” olarak 

açıklanabilecek bir amaç uğruna gerçekleşmiştir. Bürokrasinin doğuşu daha çok 

siyasi mücadelelerden kaynaklanmış olup memurların statüsünü düzenleyen kurallar, 

akılcı örgütlenme olarak bürokrasiyi niteleyen kurallara bağlı kalsa da öncelikle 

kamu görevlilerinin atanma ve kariyerlerinin maruz kaldığı nüfuz oyunlarını 

etkisizleştirmenin araçları olarak düşünülmüştür.33 Fransa’da mevkilerin parayla 

                                                 
30  Christopher Pierson, 2011, s. 37. 
31    Bürokrasi kavramının, kırtasiyecilik ve işleri yavaşlatma gibi olumsuz bir anlamı daha vardır. 
32  Hans-Ulrich Derlien, “German Public Administration: Weberian despite Modernization”, p. 8, 

http://www.uni-bamberg.de/fileadmin/uni/fakultaeten/sowi_lehrstuehle/ 

verwaltungswissenschaft/vw2/GermanAdmin.pdf, (15.02.2014). 
33  Françoise Dreyfus, Bürokrasinin İcadı, 1. Baskı, İletişim Yayınları, İstanbul, 2007, s. 23. 

http://www.uni-bamberg.de/fileadmin/uni/fakultaeten/sowi_lehrstuehle/%20verwaltungswissenschaft/vw2/GermanAdmin.pdf
http://www.uni-bamberg.de/fileadmin/uni/fakultaeten/sowi_lehrstuehle/%20verwaltungswissenschaft/vw2/GermanAdmin.pdf
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satılması ve kamu görevlerine atanmada eşitsizlik, ABD’de ahlaki çürümenin 

eşanlamlısı olan hamilik gibi memurların işe alınma tarzına yönelik eleştiriler 

bürokrasinin biçimlenmesinde etkili olmuştur.34 Yaşanan sıkıntıları önleme isteği 

bürokrasinin düzenlenmesine yönelik kuralların geliştirilmesine neden olmuştur. 

Bazı yazarlara göre Batı dünyasını etkileyen geleneksel kamu yönetiminin 

gelişmesinde ABD gibi ülkelerin yönetiminde yaşanan yolsuzlukların etkisi vardır.35 

Türk kamu yönetimi tanımlanırken Kıta Avrupası (Fransa) sistemine yakın, 

merkeziyetçi yönü ağır basan ve Weberyen bir bürokratik örgüte sahip yönetim 

modeli nitelemesi yapılabilir. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet 

döneminde ülkeye hakim olmak için merkezileşmeye, belirli görev tanımlamalarına 

ve hiyerarşik olarak örgütlenmiş, siyasilere hesap veren bir bürokratik örgütlenmeye 

ihtiyaç duyulmuştur. Weber’e göre çağdaş bürokrasinin somut işleyiş biçimine 

bakıldığında;36 genellikle kurallarla düzenlenmiş resmi yetki alanları ilkesi geçerlidir. 

Bürokratik olarak yönetilen yapının amaçlarının gerçekleşmesi için gerekli düzenli 

çalışmalar, resmi görevler olarak belirli biçimde dağıtılmıştır. Bu görevlerin yerine 

getirilmesi için gerekli emirleri verme yetkisi dengeli biçimde dağıtılmış ve 

görevlilerin kullanımına verilen fiziksel ya da dinsel vb. şiddet araçlarına ilişkin 

kurallarla kesinlikle sınırlandırılmıştır. Bu görevlerin düzenli ve sürekli yürütülmesi 

ve karşılıkları olan yetkilerin kullanılması, sistematik hükümler altına alınmış; 

yalnızca genel kurallara bağlanmış nitelikleri taşıyan kişiler istihdam edilmiştir. 

Weberyen örgütlenmenin ilkeleri günümüze kadar devam etmiştir. Bu ilkeleri 

görevlerin yeterliğe bağlı olarak hiyerarşikleştirilmesi, yarışma ya da yetenek 

sınavıyla işe alma (liyakat), terfi yoluyla görevde yükselme (kariyer) olarak 

sayabiliriz.37 Mülki idare de bu çerçevede hiyerarşik olarak kurgulanmıştır. Merkeze 

bağlı olarak, illerde görev yapan bir vali, kendisine bağlı olarak ilçelerde hizmet 

veren kaymakamlar bu hiyerarşik sistemin kademelerini oluşturmaktadır.38 

                                                 
34  ibid, s. 54. 
35

  Vincent M. F. Homburg, “Red Tape and Reforms: Trajectories of Technological and Managerial 

Reforms in Public Administration”, International Journal of Public Administration, Vol. 31, 

2008, p. 750. 
36  Max Weber, Sosyoloji Yazıları, (Çev: Taha Parla), 8. Baskı, İletişim Yayınları, İstanbul, 2006, s. 

290. 
37  Françoise Dreyfus, 2007, s. 215. 
38  Nahiyeler, mülki idare kademeleri içinde yer almalarına karşın günümüzde etkinliği kalmadığı 

için sayılmamıştır. 
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Bu noktadan sonra konumuz bakımından ele alınması gerekli en önemli kavram 

olan “mülki idare”yi incelemek gerekir. Ülkemizde üniter devlet modeli içinde uygulanan 

mülki idare, dünyada modern devletin örgütlenme biçimlerinden sadece bir tanesidir. 

Temel olarak devletin varlığının en önemli üç öğesinden birisi olan “toprak” üzerindeki 

örgütlenme yöntemlerinden birisini anlatan mülki idare, devlet yönetiminde kilit rol 

oynarken, kaynağını hem Osmanlı İmparatorluğu’ndan hem de Kıta Avrupası 

geleneğinden almaktadır. Türk kamu yönetimi tarihi gelişimi içerisinde mülki idare 

üzerinde yükselmiş ve devlet yönetimi altındaki coğrafi mekân mülki idareyle 

yönetilmiştir. Coğrafi mekânın hiyerarşik bir sistem içinde alansal olarak 

bölümlenmesiyle “idari alanlar” elde edilmektedir.39 Söz konusu idari alanlar 

ülkemizde merkezi yönetimin taşra teşkilatı için il, ilçe ve bucak; yerel yönetimler 

için il özel idaresi, belediye ve köy olarak sıralanan mülki idare ve yerel yönetim 

kademelerini oluşturmaktadır. Ayrıca merkezi yönetim ihtiyaç duyması halinde 

bölgeler şeklinde idari alanlar da kurabilmektedir. Bu idari alanlar devletin 

merkezileşmesini sağlarken merkez tarafından gönderilen yüksek yöneticilere belli 

dereceye kadar işlerin yürütülmesinde yetki tanınmış; merkezin küçük bir kopyası 

taşra denilen ve il olarak örgütlenen merkez dışındaki topraklarda ayrı ayrı 

kurulmuştur.  İllerin başında merkez tarafından atanan valiler görev yaparken, iller 

de kendi içinde kademelere ayrılarak başlarına yine yüksek rütbeli görevliler 

getirilmiş ve valilere merkez adına iş yapma yetkisi sağlanması için yetki genişliği 

verilmiştir. Yetki genişliği, merkezi yönetimin temerküz (toplanma-yoğunlaşma) ya 

da yetki genişliği olarak 2 türlü gerçekleşme biçiminden birisidir. Mülki idareye 

ihtiyaç duyulma nedeninin yukarıda belirtilen gerekçeleri yanında devletin ekonomi 

alanında yapılanmasıyla ilgili kısımları da bulunmaktadır. Türkiye, Osmanlı 

İmparatorluğu’ndan bu yana kapitalist ekonomi sistemiyle bütünleşme sorunu 

yaşamaktadır. Osmanlı, yayınladığı fermanlarla, çıkardığı nizamnamelerle bu sorunu 

aşmaya çalışırken mülki idarenin bugüne kadar ulaşan temellerini atmıştır. 18. 

yüzyılın sonunda Fransa’da ilk örnekleri görülen mülki idarenin Osmanlı’ya 

uyarlanması uzun sürmemiş, zaten tarihi gelişim içerisinde beylerbeyi, sancak beyi 

olarak adlandırılmış makamlar, bu sefer vali ve kaymakam olarak eyalet, vilayet, 

kaza gibi çeşitli isimlerle anılan taşra birimlerini yönetmiştir. 

                                                 
39    Hulusi Karagel, “Türkiye’de Mülki İdare Alanlarının Belirlenmesi ve Sorunları Üzerine”, e-

Journal of New World Sciences Academy Nature Sciences, Cilt 6, Sayı 1, 2011, s. 58.   
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Günümüzde mülki idare, ilerleyen bölümlerde ayrıntılı biçimde işleyeceğimiz 

544240 ve 304641 sayılı kanunlarda yasal temelini bulmaktadır. Bunun yanı sıra 

1700,42 315243 ve 65744 sayılı kanunlar mülki idare amirlerinin statüsünü ve 

görevlerini düzenleyen hükümlere sahiptir. Bu kanunlardan anlaşıldığı üzere 

merkezde bakanlıklar üzerinde iş gören Türk kamu yönetimi, taşrada mülki idare 

üzerinden yürümektedir. 

Mülki idare, ulus devlet yapısı içinde üniter devlet modelinin bir uygulama 

biçimi olarak, gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleşen doğrudan ya da dolaylı 

reformlarla şimdiki biçimine kavuşmuştur. Bu nedenle mülki idareden sonra 

inceleyeceğimiz kavram “reform” olacaktır.45 Devlet, hâkim olduğu coğrafyada 

kamu hizmetlerini görürken, yapısına en uygun olan sistemi kabul eder ve uygular. 

Bazı ülkelerde mücadele, bazılarında hizmetin sunumunda ortaklık şeklinde cereyan 

eden merkez-yerel ilişkisi hemen her ülkede sürekli reform denemelerinin muhatabı 

olmuştur. Amaçlanan şey, sistemi sorunlardan arındırıp daha akılcı ve etkin hale 

getirmektir.46 Reforma genellikle örgütsel biçimde bilinçli bir değişiklik olarak 

bakılmakta ve kavram özellikle kamu yönetimi için kullanılmaktadır. Mevcut 

sistemin günün şartlarına göre düzenlenmesi ve gerekli değişikliklerin yapılması 

yanında örgütlerin amaç ve programlarını en az emek, para ve zaman harcayarak 

gerçekleştirebilmek için personel, örgüt, yöntem, yer, malzeme ve mevzuatla ilgili 

iyileştirme ve geliştirme çabalarına yönetimde reform denilmektedir.47 Bu kapsamda 

kamu yönetimi reformu, “kamu sektörü örgütlerinin daha iyi işlemesini sağlamak 

amacıyla yapı ve süreçlerde yapılan kasıtlı değişiklikler” olarak tanımlanmaktadır.48 

                                                 
40  18.06.1949 tarihli ve 7236 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İl İdaresi Kanunu. 
41  09.10.1984 tarihli ve 18540 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlıkların Kuruluş ve Görev 

Esasları Hakkında 174 Sayılı KHK ile 13/12/1983 Gün ve 174 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve 

Görev Esasları Hakkında KHK´nin Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin 

Değiştirilmesi Hakkında 202 Sayılı KHK´nin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun. 
42  19.06.1930 tarihli ve 1524 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Dahiliye Memurları Kanunu. 
43  23.02.1985 tarihli ve 18675 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İçişleri Bakanlığının Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun. 
44  23.07.1965 tarihli ve 12056 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Devlet Memurları Kanunu. 
45  1887 yılında yayınlanan Wilson’un makalesi yağma sistemini (spoils system) eleştirirken aynı 

zamanda idari reform tartışmalarının başlatıcı olma özelliği de taşımaktadır. Neil M. Boyd, 

“Administrative Reform in the States”,  Public Administration Quarterly, Summer 2009, p. 

155. 
46  Kamu Yönetimi Araştırması Genel Rapor, TODAİE Yayınları No: 238, Ankara, 1991, s. 1. 
47  Kenan Sürgit, Türkiye’de İdari Reform, TODAİE Yayınları No: 128, Ankara, 1972, s. 9. 
48  Christopher Pollitt, Geert Bouckaert, Public Management Reform: A Comparative Analysis, 2 

nd Edition, Oxford University Pres, Oxford, 2004, p. 8. 

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.3.1700&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=1&Tertip=3&No=1700
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Kamu Yönetimi Sözlüğü’nde, “idari ıslahat”, “yönetim reformu”, “idarenin yeniden 

düzenlenmesi” sözcüklerinin “idari reform” 49 ile eş anlamlı olduğu ifade edilmekte 

ve idari reform; “kamu yönetimini daha etkili ve daha verimli kılmak, iyileştirmek 

amacıyla girişilen yeniden düzenleme çabaları ve bunun sonucunda gerçekleştirilen 

yenilikler” biçiminde tanımlanmaktadır.50 Bu doğrultuda kamu yönetiminde reform 

gereksinimi, var olan sistemdeki sorunlardan doğmaktadır. Reform, kavram olarak 

genellikle aksaklıkları ve hataları ortadan kaldırma, iyileştirme ya da yeni bir biçim 

verme anlamında kullanılmaktadır. 

Devletin nasıl örgütlenmesi ve hangi işlevleri üstlenmesi gerektiği sorularına 

cevap arayışları değişen şartlara göre sürekli reform denemelerine girişilmesine 

neden olmuştur. Dünyada yaşanan değişikliklerle paralel olarak devletin ekonomi, 

kalkınma, toplumsal ilişkilerdeki belirleyiciliği gibi konularda rolünün ne olması 

gerektiğine dair görüşler de değişmektedir. Devlet hangi hizmetleri doğrudan 

vermeli, hangilerinden vazgeçmeli sorusunun cevabı dönemsel gelişmelerle 

şekillenen reformlara konu olmuştur. Yaklaşık iki yüz yıllık modern devlet ve onun 

örgütlenme araçları, oluşumun gerisinde yatan nedenlerdeki değişikliklere bağlı 

olarak bir dönüşüm yaşamaya başlamıştır. Dünyada 1929 ekonomik krizi 

Keynesyen51 politikaların kabulüne yol açarken, Refah Devleti yükselişe geçmiştir. 

Geniş yığınların işsiz kalmasına yol açan krize çözüm Keynesyen politikalarla 

istihdam yaratılması olmuştur. Keynesyen refah devleti döneminde ekonomi, halkın 

ihtiyaçları ve politika programları başta olmak üzere her şey genişlemiş; yönetim ve 

kamu harcamaları bu ihtiyaçları gidermek üzere tasarlanmıştır. Bu gelişme 

sonucunda merkezileşen, eşitliğin garantisi olarak standartlaşan, ekonomik hayatı 

bürokratlaştıran özelliklere sahip idari devlet biçimi ortaya çıkmıştır.52 Nasıl ki 

modern devlet kendisinden önceki yapılardan farklı olarak yeni bir “aşama”nın 

ihtiyacını gidermek üzere ortaya çıktıysa, 20. yüzyılın ortalarında modern devlette 

                                                 
49  Birgül Ayman Güler, Nuray Ertürk Keskin, “Devlet Reformunu Tarihten Çalışmak”, s. 2, 

http://www.politics.ankara.edu.tr/tartisma_metinleri.php, (23.12.2009). 
50  Ömer Bozkurt, Turgay Ergun, Kamu Yönetimi Sözlüğü, (Ed: Seriye Sezen), TODAİE Yayın 

No: 283, 2008. 
51  Keynes, ekonominin kendi kendine tam istihdamı sağlayamayacağını kanıtlamış ve bu sorunu 

çözmek için ekonomiye müdahale edilmesi gerektiğini öne sürmüştür. Ayrıntılı bilgi için bkz: 

John Maynard Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money, 

https://ebooks.adelaide.edu.au/k/keynes/john_maynard/k44g/, (18.03.2014) 
52  John Loughlin, “The Transformation of Governance: New Directions in Policy and Polities”, 

Australian Journal of Politics and History, Vol. 50, No. 1, 2004, p. 13. 

http://www.politics.ankara.edu.tr/tartisma_metinleri.php
http://www.seckin.com.tr/browser/fa/982349188/title/omer-bozkurt.html
http://www.seckin.com.tr/browser/fa/823552836/title/turgay-ergun.html
https://ebooks.adelaide.edu.au/k/keynes/john_maynard/k44g/
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görülen çözülme de yeni bir aşamanın gereği/sonucudur. Modern devlet ve 

işlevlerinde yaşanan dönüşüm onu kolaylaştırıcı ve gözetleyici olmaya zorlamıştır. 

Kolaylaştırıcı devlet, bağımsız örgütlerin iş yapabilmesi için zemin hazırlama 

işlevini yerine getirir.53 Gözetleyici devlet ise özel sektörün rekabetini düzenleyen, 

piyasayı korumak ve kollamak için düzenlemeler yapan devlet demektir.  

Kapitalizmin küresel ölçekte yaşadığı krizler yanında içte meydana gelen iktisadi ve 

toplumsal olaylar bu gelişmelerde öne çıkmıştır. Yaşanan krizlere getirilen çözümler 

doğrudan ya da dolaylı olarak yönetim yapısını dönüştürmüştür.  

Öte yandan, ulus devlet hiyerarşi, merkezilik ve denetim kavramlarına 

dayanan örgüt yapısıyla siyaset alanının temel aktörü iken küreselleşme olarak 

adlandırılan ulus üstü güçlerin sermayenin yeryüzünde rahatça dolaşabilmesinin 

önündeki engellerin kaldırılmasını öngören düzenleme çabaları kamu yönetimlerini 

çok yönlü etkileşim ve baskılara maruz bırakmıştır.54 Kökü 19. yüzyıla dayansa da 

yaygın biçimde 1945’lerden bu yana şahit olunan küreselleşme, farklı ölçeklerdeki 

mekânsal örgütlenmeleri, özellikle bölgesel ve kentsel örgütlenmeleri, yapısal ve 

işlevsel olarak dönüştürmeye başlamıştır.55 Refah devletine tepki olarak gelişen Yeni 

Sağ bu dönüşüme gerekli teorik tabanı sağlamıştır. Refah devletinin kriziyle birlikte 

kentleşme süreçleri de dramatik bir değişikliğe uğramıştır. Bu değişimin temelinde 

küçülen piyasalar, işsizlik, mekânsal kısıtlar ve küresel işbölümündeki hızlı 

değişiklikler, sermaye hareketleri ile teknolojik-mali yeniden örgütlenmenin bileşimi 

yatmaktadır.56  Bu konuda dikkat edilmesi gerekli husus Yeni Sağ’ın devletin 

işlevlerinin ne olması ve bu işlevlerin yerine getirilmesi amacıyla nasıl 

örgütlenilmesi gerektiği üzerinde durduğudur. Reformlar bu iki soruya en uygun 

cevabı bulma arayışının bir sonucu olarak değerlendirilmelidir. 

                                                 
53  Daha geniş bilgi için bkz: Jone L. Pearce, Organization and Management in the Embrace of 

Government, Lawrence Erlbaum Associates, NJ, 2001.  
54  Asım Balcı, “Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar ve Kamu Hizmet Sunumuna Etkileri”, 

http://www.sobiadacademy.net/sobem/e-kamuyonetim/kamuda-kalite/balci.pdf, s. 1, 

(12.08.2010). 
55  Tolga Levent, Yasemin Sarıkaya Levent, “Bölgesel Gelişmede Ulus-Devletin Rolü: 1999–2009 

Yılları Arası Kamu Yatırımları Üzerinden Bir Değerlendirme”, Megaron Dergisi, Cilt 5, Sayı 3, 

İstanbul, s. 105. 
56  Tarık Şengül, “Radikal Kent Kuramları Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme: Alternatif Bir 

Yaklaşıma Doğru”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 33, Sayı 1, Ankara, 2000, s. 31. 

http://www.google.com.tr/search?hl=tr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jone+L.+Pearce%22
http://www.sobiadacademy.net/sobem/e-kamuyonetim/kamuda-kalite/balci.pdf
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Kamu yönetiminde reform günümüzde hem gelişmiş hem de gelişmekte olan 

ülkeler için sürekli gündemde olan bir konudur ve 2 amacın gerçekleşmesi için 

yapılmaktadır:57 

- Gereksiz programları azaltıp icranın etkinliğini artırarak mevcut sistemi 

geliştirmek; 

- Alternatif yaklaşımları dikkate alarak esnekliği ve rekabeti artıracak yeni 

bir sistem geliştirmek. 

Reformlar sonucunda yaşanan değişim sadece kamu yönetiminin yapı ve 

işleyişiyle ilgili bir yeniden yapılanma değildir. Devletin işlevleri sorgulanmakta, 

kamu yönetiminin örgütlenmesi ve kamu hizmetine ilişkin temel değer ve 

anlayışların köklü bir biçimde değiştirilmesi talebi ortaya çıkmaktadır.  

Ketle’a göre dünyayı saran küresel reform hareketinin 6 temel özelliğinden 

bahsedebilir:58 Verimlilik, piyasalaştırma, hizmet odaklılık, politika, hesap 

verebilirlik ve yerelleşme. Bu 6 temel özellikten özellikle “yerelleşme” ile ilgili 

açıklamalar konumuz bakımından önemlidir.  

                                                 
57  Kuotsai Tom Liou, “Changes and Challenges in Regulatory Reform”, International Journal of 

Public Administration, Vol. 30, 2007, p. 272. 
58  “Verimlilik: Hükümetler nasıl daha az vergi toplayarak daha fazla hizmet üretebilir? 

Hükümetlerin seçimle işbaşına gelmesi ve halkın vergi artışlarına alerjisi bu arayışların temel 

nedenlerindendir.  

Piyasalaştırma: Hükümetler bürokrasiye piyasa tarzı teşvikleri nasıl yerleştirebilir? Bazı 

hükümetler özelleştirmeye ağırlık verirken bazıları da STK’larla işbirliğine gitmiştir. Her nasıl 

olursa olsun bunu yapmalarının nedeni geleneksel bürokratik emir-komuta mekanizması yerine 

piyasa stratejileri getirmek istemeleridir. 

Hizmet Odaklılık: Hükümetler vatandaşlarla ilişkilerini nasıl daha iyi hale getirebilir? Kamuoyu 

araştırmaları halkın kamu kurumlarına güveninin azaldığını göstermektedir. Vatandaşların çoğu 

kamu kurumlarının beklentilerini karşılayamadığını düşünmektedir. Hükümetlerdeki reform 

yanlıları ise piyasa mekanizmasını kullanarak vatandaşlara tercih şansı vermek istemekte ya da en 

azından müşteri odaklı hizmet anlayışını yerleştirmeye çalışmaktadır.  

Yerelleşme: Hükümetler programlarını nasıl daha duyarlı ve etkin hale getirebilir? Pek çok 

ülkede reform stratejileri programları, devletin daha alt seviyedeki birimlerine devretmiştir. 

Avustralya, Kanada, İsviçre ve ABD gibi ülkelerde bu strateji gücün sistem içinde yön 

değiştirmesi anlamına gelirken diğerlerinde hizmet sunumunun yerel yönetimlere devredilmesi 

olarak gerçekleşmiştir. Bazı ülkeler ise sorumluluklarını yetki genişliği yolu ile yüksek 

yöneticilerine devretme yoluna gitmiştir. 

Politika: Hükümetler politika tasarlama ve izleme kapasitelerini nasıl geliştirebilirler? Yeni 

Zelanda önderliğinde birçok ülke hükümetlerin rolünü hizmet sunmadan hizmet satın almaya 

doğru yönlendirmiştir. Bu ülkeler hizmet sunumunun etkinliğini artırmaya çalışırken bu hizmetin 

devletin kendisi ya da özel sektörden mi geldiğine bakmamışlardır. 

Sonuçlar İçin Hesapverebilirlik: Hükümetler söz verdiği işleri yerine getirme yeteneklerini nasıl 

geliştirebilir? Hükümetler yukarıdan aşağı yerine aşağıdan yukarıya doğru işleyen yönetim 

sistemini getirmişlerdir. Süreç ve yapı yerine çıktı ve sonuçlara odaklanmışlardır.” Donald F. 

Ketle, The Global Public Management Revolution A Report on the Transformation of 

Governance, The Brookings Institution, Washington D.C., 2000, p. 1, 2. 
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21. yüzyılın başındaki piyasanın önündeki engelleri ortadan kaldırmak üzere 

peş peşe Yeni Sağ tabanlı önemli reform girişimleri yukarıda sözü edilen bürokratik 

örgütü çözmekle işe başlamıştır. Bu reformların devletin toprak üzerindeki 

örgütlenmesine ilişkin boyutunu yerelleşme ve bölgeselleşmeyi temel alan politikalar 

oluşturmaktadır.59 Çalışmanın İkinci Bölümü’nde ayrıntılı inceleyeceğimiz 

Bütünşehir Modeli’yle, Türkiye her iki politikayı tek bir uygulamada birleştirmeyi 

denemektedir. Esasen Bütünşehir Belediyesi kavramı ilk olarak 2001 yılında 

kullanılmış olup, birkaç kez anlam ve coğrafi kapsamı değişerek genişlese de hukuki 

mevzuatta karşılığı bulunmamaktadır.60 Bu süreçte merkez-yerel ilişkisinde yerel 

yönetimler ön plana çıkmış, Yeni Sağ’a uygun olarak yerel yönetimler 

yöneticilerinin ve karar organlarının seçimle işbaşına gelişi gerekçe gösterilerek 

demokrasiye daha yakın yönetimler olarak yüceltilmişlerdir. Ayrıca yerelleşmeyle 

birlikte kamu yönetiminde reform programlarının yerel yönetimler aracılığıyla daha 

etkili ve daha esnek bir şekilde gerçekleştirilebildiği ileri sürülmektedir.61 Bu nedenle 

reformların amacı olan yerelleşmenin ayrıntılı biçimde incelenmesi gerekir. 

Klasik anlamda yerelleşme, ulus devletlerde merkezi yönetimden yerel 

yönetimlere doğru yetki, görev ve kaynak aktarımı ve bu anlamda yerel yönetimlerin 

ulus devlet bütünü içinde merkezi yönetime oranla güçlendirilmesi demektir. 

Günümüzde ise yerelleşme, merkezi yönetimin elindeki planlama, karar verme, 

kaynak oluşturma ve bunları yürütme gibi idari yetkilerin taşra kuruluşlarına, yerel 

yönetimlere, yarı özerk kurumlara, meslek kuruluşlarına, gönüllü örgütlere (vakıflar, 

dernekler veya sivil toplum kuruluşları gibi) ve şirketlere aktarılması olarak kabul 

edilmektedir.62 Bu şekilde merkezin gücü çeşitli şekillerde farklı kuruluşlara 

devredilmektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 127. maddesine göre yerel yönetimler 

“karar organları kanunda gösterilen seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu 

                                                 
59   Koray Karasu, “Yerelleşme Söylemi ve Bölge Kalkınma Ajansları”, Memleket Siyaset Yönetim, 

Cilt 4, Sayı 11, Ankara, 2009, s. 4.  
60  Hüseyin Özgür, “Denizli Kenti ve İlinde Yönetsel Ölçek Arayışları (1976-2014): Dört Bütünşehir 

(Belediyesi) Söylemi/Tasavvuru (2001-2014) ve Büyükşehir Belediyesi Statüsü 2012-2014)”, 

Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 1, Özel Sayı, 2014, s. 32. 
61  Jan-Erik Lane, The Public Sector, Concepts, Models and Approaches, 2 nd Edition, Sage 

Publications, London,1995, p.145-146. 
62  Esra Siverekli Demircan, “Yeni Ekonomik Düzende Küreselleşme Yerelleşme Bağlamında 

Belediyelerde Yeni Mali Yönetim Anlayışı”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi Dergisi, Sayı 30, Kayseri, Haziran 2008, s. 105. 
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tüzelkişileri” olarak tanımlanmaktadır. Türk kamu yönetiminde il özel idaresi, 

belediye ve köy olmak üzere 3 yerel yönetim birimi bulunmaktadır. Bununla birlikte 

özellikle 2002 sonrası yukarıdan aşağıya doğru (top-down) gerçekleşen reformlarla 

birlikte, hem mülki kademeler hem de yerel yönetim birimleri kendi içerisinde çeşitli 

kategorilere ayrılmıştır. Örneğin 6360 sayılı kanun sonrasında il özel idareleri sadece 

51 ilde faaliyet gösterirken, iller de il özel idaresi bulunan ve bulunmayan şeklinde 

ikili bir sınıflandırmaya tabi tutulmuştur. İl özel idaresi bulunan 51 ilde klasik il özel 

idaresi, belediye ve köy birimlerini herhangi bir ayrıma tabi tutmaksızın görmek 

mümkündür. İl özel idaresi bulunmayan 30 ilde köylerin tüzel kişiliği kaldırılmıştır. 

Köylerin tamamı mahalleye dönüştürülürken aynı zamanda Köylere Hizmet Götürme 

Birlikleri (KHGB) de lağvedilmiştir. Söz konusu 30 ilde kalan tek yerel yönetim 

birimi ölçeği büyüyen büyükşehir ve ilçe belediyeleridir; bu şekilde kurgulanan 

yönetim modeli Bütünşehir Modeli olarak adlandırılmaktadır. Daha önceleri farklı 

ülkelerde “katma, birleştirme ve bütünleştirme” şeklinde uygulanan yerel yönetim 

ölçeğinin büyütülmesi yöntemleri, Türkiye’de aslında hepsini de içeren ama sonuç 

olarak bütünleştirme şeklinde ortaya çıkan bir seyir izlemiştir. Katma yönteminde bir 

yerel yönetim birimi, tüzel kişilikleri kaldırılan, kendisine komşu küçük birimlerin 

topraklarının bir kısmını ya da tamamını kendi sınırları içine almaktadır. Birleştirme 

yönteminde, birden fazla yerleşim birimi bir araya gelerek yeni bir yerel yönetim 

birimi oluşturmaktadır. Geçmişte özellikle birden fazla köyün bir araya gelip 

belediye kurmak için gerekli nüfus kriterini bu yöntemle sağladığı örnekler 

görülmüştür. Bütünleştirme yönteminde, bir yerel yönetim biriminin sınırları 

genişletilerek yeniden belirlenmektedir. Büyükşehir belediyelerinin görev sahasının 

mülki sınırlara genişletilmesi anlamına gelen Bütünşehir Modeli sonucunda aynı 

zamanda, mekân yönetiminden alan yönetimine geçiş, kırsal belediyecilik, genel 

yetkiyle iş görme gibi çalışmanın İkinci Bölümü’nde ayrıntılı inceleyeceğimiz bazı 

yenilikler ortaya çıkmıştır. Belediyecilik, kentsel alanda yoğun bir nüfusa hizmet 

sunmayı gerektirdiği halde yeni durumda hem büyükşehir ilçe belediyeleri hem de 

büyükşehir belediyeleri kırsal alana yönelik hizmet sunmak ve bu alanda yaşayan 

halkın ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. Bu zorunluluk çalışma içerisinde ayrıntılı 

incelenen yapısal dönüşümü gerektirmiştir. 
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Bütünşehir Modeli sonrasında belediyeler ülke genelinde, büyükşehir 

belediyeleri, büyükşehir ilçe belediyeleri, il belediyeleri, ilçe belediyeleri ve belde 

belediyeleri olmak üzere 5 gruba ayrılmıştır. Büyükşehir belediye sınırlarının 

değişmesi yerel yönetimlerin yapısal dönüşümleriyle birlikte, görev sahalarının, yani 

toprağın da kırsal amaçlı kullanımdan kentsel amaçlı kullanıma dönüşmesine yol 

açmıştır. Çalışma konumuz olmamakla beraber yeri geldiğinde inceleneceği üzere 

kırsal alanların imar planları konusu ve buradan elde edilecek rant dahil çeşitli 

sonuçların ancak belediye yönetimi altında mümkün olduğu düşünülmüştür. 

Yerelleşmeyi gerçekleştirmek için Kıta Avrupa’sında (özellikle, İspanya, 

Portekiz, Fransa, İsveç, Norveç ve Danimarka’da) reform programları uygulanmaya 

başlanmıştır. Bu programlar yerel ve bölgesel yönetimlere daha fazla işlev 

verilmesini, mali konularda takdir yetkisi sağlanmasını ve merkezi düzenlemelerin 

azaltılmasını öngörmektedir.63 Devlet ekonomik alanda küçültülürken yetkileri önce 

yerel yönetimlere oradan da özelleştirme yoluyla piyasaya aktarılmak istenmiştir. 

Çünkü tarihi gelişimi içerisinde modern devletin baskın ideolojisi olan liberalizm, 

güçlü yerel yönetimleri liberal iktisadi düşüncenin temel bir bileşeni olarak kabul 

etmektedir.64 Yerel yönetim kavramının ele alınışı da bu anlayışla uyumlu biçimde 

değişmektedir. Liberalizmin yeni yorumu aynı anlayışın devamı niteliğindedir. Yeni 

Sağ’ın “daha az devlet, daha çok piyasa” söylemi, bir yandan özelleştirmeler bir 

yandan da devletin kural koyucu ve düzenleyici rolünün serbestleştirme yoluyla 

piyasaya bırakılması (deregulation) şeklinde gerçekleşmektedir. Düzenleme 

yapılırken bir taraftan ilgili alanda devletin mevzuat çıkarması, diğer taraftan da o 

alana müdahale ederek düzenlemelerde bulunması gibi iki farklı anlayış 

bulunmaktadır. Gelinen noktada ikinci anlamdan vazgeçilmiştir. Artık devletin 

ekonomideki rolü yeniden tanımlanırken piyasanın sorunsuz işlemesini gözetleyen 

bir konumda olması arzulanmaktadır. 

Refah devletinin gündemde olduğu dönemde, Keynesyen ekonomi 

planlamasının ve refah devleti uygulamalarının bir sonucu olarak, özellikle gelişmiş 

ülkeler bakımından devletin alan örgütlenmesinde iki ana biçimde cereyan eden 

                                                 
63  Richard Batley, Comparisons and Lessons, Local Government in Europe, (Ed: R. Batley, G. 

Stoker), Macmillan Pres, London, 1991, p. 212. 
64   Arif Erençin, “Yerinden Yönetim ve Türkiye’de Reform Süreci”, Mülkiye Dergisi, Cilt 31, Sayı 

254, Ankara, 2007, s. 101. 
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reform sahne almıştır.65 Loughlin’e göre bu biçimlerden ilki kendilerine verilen refah 

işlevlerini daha iyi yerine getirebilmesi için yerel yönetimlerin daha az ve daha 

büyük birimler şeklinde yeniden düzenlenmesi, yani yerel yönetim ölçeğinin 

büyümesi şeklindedir. İkinci biçim ise merkezi devletin ulusal planlama stratejisinin 

bir unsuru olarak bölgesel yönetim kademelerinin oluşturulmasıdır. Her iki biçim 

gecikmeli de olsa ileride inceleyeceğimiz üzere Türk kamu yönetiminde yansımasını 

bulmuştur. 66  Bu nedenle Batılı ülkelerde geçmişte görülen birleştirme ve ölçek 

büyümesine yönelik uygulamalar farklı gerekçelere dayansa da Türkiye’de 2002 

sonrasında etkili olmuştur. Dikkat edileceği üzere refah devleti de yerel yönetim 

ölçeğinin büyümesini istemektedir. Ölçek büyümesi refah devleti uygulamalarının 

daha iyi yerine getirilebilmesi amacıyla siyasi ve akademik çevrelerce 

savunulmuştur.67 Ancak refah devletinin büyük ölçekli yerel yönetim talep etmesinin 

gerekçesiyle çalışmanın ilerleyen bölümlerinde ayrıntılı inceleyeceğimiz Yeni Sağ’ın 

ve Yeni Sağ’dan etkilenmelerin izini taşıyan 2002 sonrası reformların gerekçesi 

farklıdır. İlkinde refah devletinin geniş görev sahası içerisinde kamu hizmetlerinin 

daha iyi verilmesi amaçlanırken, ikincisinde devletin küçülmesi, özellikle ekonomi 

sahasındaki görevlerini terk etmesi; devletin çekilmesinin yaratacağı boşluğun 

öncelikle özel sektör ve bunun mümkün olmadığı hallerde ikinci en iyi seçenek 

olarak yerel yönetimler tarafından doldurulmasıdır. Yerel yönetimler de hizmetleri 

büyük oranda ihale yoluyla hizmet satın alarak gerçekleştirecektir.  

Bu noktadan hareketle yerelleşme reformlarıyla nüfus, alan ve hizmet 

kriterlerine göre ayrı tartışmalara konu edinilen “ölçek” kavramının ve en uygun 

ölçeğin bulunması konularının incelenmesine başlayabiliriz. Yeni Sağ politikalar 

çerçevesinde neoliberal teorilerin tercihi olan en uygun ölçek, belirli kamu 

hizmetlerinin yeterli biçimde sunulmasını garanti altına alan nüfus ve alana sahip 

yerel yönetim büyüklüğünün belirlenmesi anlamına gelmektedir. Ölçek Teorisi’ne 

göre sınırların konumu, yetki sahaları arasındaki “nüfus, ekonomik gelişme 

                                                 
65   John Loughlin, “The ‘Hybrid’ State: Reconfiguring Territorial Governance in Western Europe”, 

Perspectives on European Politics and Society, Vol. 10, No. 1, April 2009, p. 54. 
66  Her iki reform biçiminin Türkiye’ye ulaşması, daha önce vurgulanan nedenlerle, gecikmeli 

olmuştur. Türkiye’nin küresel aktörlerin etkisine daha açık hale gelmesi yerel yönetim ölçeğinin 

büyümesi ve bölgesel yönetim modelinin kabul edilebilir hale dönüşmesi gibi sonuçlara yol 

açmıştır. 
67  Ayrıntılı bilgi için bkz: Michael Keating, “Size, Efficiency and Democracy: Consolidation, 

Fragmentation and Public Choice”, (Eds: D. Judge, G. Stoker, H. Wollman), Theories of Urban 

Politics, Sage, London, 1995, p. 117-34. 
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göstergeleri, … vb. istatistiksel verileri” dengelemeyi temel alan bir düzenlemenin 

sonuçlarına göre belirlenmektedir.68 Ölçek meselesinde, kabaca liberal teorilerin iki 

farklı açıklaması üzerinden bir tartışma yürütülmektedir:69 Kent bölgeleri ve parçalı 

yönetim.  Daha çok hizmet sunumu ve yerel kalkınmayı esas alan bu iki teoriden ilki 

olan Kent Bölgeleri Yaklaşımı’nın savunucuları kısaca uygulama açısından daha 

geniş mekânsal ölçeklerin uygun politika geliştirme konusunda elverişli olacağını ve 

devlet odaklı bir kalkınma yerine yerel güçlerin ve kurumların ön planda olduğu bir 

bölge anlayışının hayata geçirilmesi gerektiğini savunmaktadırlar. Kent bölgelerini 

savunanlar, kırsal alan ile kentsel alan arasındaki ayrımın esnek kentlerin 

kurulmasıyla giderileceğini böylece kır-banliyö alanlarını içine alan kentlerin 

kurulacağını belirtmektedirler. Bunun karşısında yer alan Kamu Tercihi Teorisi70  

düşünürleri, büyük kentlerde yerel demokrasinin sürdürülmesi açısından daha parçalı 

bir yönetim yapısı önermektedirler. Bu yaklaşımda katalizör güç rekabettir.71 Kamu 

Tercihi Teorisi çerçevesinde gelişen reform mantığına göre kamu bürokrasisinin 

mevcut hali yerel yönetimlerin savurgan ve verimsiz olmasına neden olmaktadır. 

Çünkü müşteri tercihleri kamu tarafından nadiren dikkatle alınır, sunulan hizmetlerin 

kalitesi düşüktür, sunulan hizmetler ihtiyacı ve talebi karşılamada cevap verici 

değildir ve özel sektörün sunduğu benzeri hizmetlerden daha pahalıdır. “Kamunun 

etkinsizliği savının” teorik altyapısını oluşturan72 Kamu Tercihi Teorisi, maliyetli 

çalıştığı gerekçesiyle kamunun daralması ve küçülmesi gerektiğini öne sürmektedir. 

Bu teoriyi savunanlar kamunun olumsuz özelliklerini azaltmak için başlıca iki 

kurumsal reform önerirler: mevcut bürokrasilerin parçalanması ve dışa sözleşme 

verme (yerel yönetimlerin kendilerinin dışındaki özel sektör firmalarına sözleşme 

                                                 
68  Hulusi Karagel, “Mülki İdare Sınırlarının Belirlenmesi ile İlgili Kuramsal Yaklaşımlar ve 

Türkiye’deki Geçerli Uygulamalar”, Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve 

Uygulama Merkezi (TÜCAUM), VII. Coğrafya Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara, 

2012,  s. 100.     
69  Ferit İzci, Menaf Turan, “Türkiye’de Büyükşehir Belediyesi Sistemi ve 6360 Sayılı Yasa ile 

Büyükşehir Belediyesi Sisteminde Meydana Gelen Değişimler: Van Örneği”, Süleyman Demirel 

Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 18, Sayı 1, 2013, s. 121. 
70   Gordon Tullock, “Public Choice”, The New Palgrave Dictionary of Economics, McMillan Pres, 

London 1987, p. 105. 
71  Tayfun Çınar, Can Umut Çiner, Ozan Zengin, Büyükşehir Yönetimi Bütünleştirme Süreci, 

TODAİE Yayın No: 352, Ankara, 2009, s. 13-25. 
72   Kamu Tercihi Teorisi bir takım varsayımlar üzerinden yürümektedir: Bireyler; kendi çıkarlarını 

düşünür; akılcıdır; çıkarlarını maksimize etmeyi hedefleyen stratejileri benimser; temsil kabiliyeti 

olanları önemli bilgilere kolayca ulaşır. Daha fazla bilgi için bkz: Vincent Ostrom, Elinor Ostrom, 

“Public Choice: A Different Approach to the Study of Public Administration”, Public 

Administration Review, March-April 1971, p. 205.  
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yoluyla hizmetleri sunma işini vermeleri-Contractingout-Sourcingout). Böylece 

kamu hizmet ve malları piyasadan satın alınarak maliyetler aşağı çekilecek ve 

piyasaya destek olunacaktır. Dışa sözleşme vermenin özel sektör firmalarıyla 

rekabeti, dolayısıyla sunulan hizmetlerde kaliteyi artıracağına ve uygun maliyete 

ulaşılacağına; yerel yönetimlerin yerel hizmetlerdeki tekel durumunun ortadan 

kalkacağına, sendikaların ve yerel yönetim memurlarının kısıtlayıcı tutumlarını 

engelleyeceğine inanılmaktadır. Kamu Tercihi Teorisi’nin büyük örgüt yapıları 

yerine küçük örgütleri tercih eden anlayışı özellikle belediyelerin birleştirilmesi 

yoluyla daha büyük belediye ölçekleri elde edilmesi ve Kent Bölgeleri yaklaşımının 

öne çıkmasıyla geri planda kalmıştır. Bununla birlikte dışa sözleşme verme 

örneğinde olduğu gibi uygulama benzerlikleri söz konusudur. 

Kent bölgeleri kavramından hareketle yerel yönetim ölçeği konusuyla birlikte 

ele alınması gereken bir başka kavram bölgedir. Yaygın olarak mekânsal anlamda 

bölge, bir kentten geniş ama bir ülkenin tamamından küçük alanlar için kullanılan bir 

kavramdır.73 Kamu Yönetimi Sözlüğü’nde “illerden daha geniş, coğrafî birimler 

düzleminde koordinesi gerekli kimi hizmetlerin yürütüldüğü coğrafî-idari birim” 

olarak tanımlanmıştır.74 Nalbant’a göre, bölge bir idari ve siyasi birim olarak 3 

özelliğe sahiptir: ilk olarak il üstü bir kademedir; ikinci olarak bir devlet değildir, son 

olarak hukuki ve idari bir varlık olarak tanınmıştır.75 Buna karşılık son dönemde 

“bölge” kelimesinin anlamı kişi ve kurumlara göre değiştiği gibi bölgeler bir yandan 

küreselleşmenin en önemli aktörü olarak görülmekte, diğer yandan da, 

küreselleşmeye karşı yerelliği ve çeşitliliği sağlamanın aracı olarak 

nitelendirilmektedir.76 Kullanılış amacına göre her iki ifadede doğruluk payı 

bulunmaktadır. Türkiye’de yakın zamana kadar mülki idare ölçeği tartışmalarıyla 

beraber ele alınan bölge kavramı, artık yerelleşmenin bir aracı olarak kabul 

edilmektedir. Ülkenin geçmişinde yaşanan bölgesel yönetimlere dair tartışmalar 

nedeniyle bölge kademesi kurulamasa da İkinci Bölüm’de ayrıntılı biçimde 

inceleyeceğimiz üzere önce kalkınma ajanslarının kurulması, daha sonra da 

                                                 
73  Ali Yılmaz Gündüz, “Türkiye’de Bölgesel Dengesizlikleri Gidermeye Yönelik Politikalar, 

Güneydoğu Anadolu Projesi Örneği”, Banka ve Yorumlar Dergisi, Sayı 6, 1990, s. 41. 
74  Ömer Bozkurt, Turgay Ergun, (Ed: Seriye Sezen), 2008. s. 40. 
75  Atilla Nalbant, “Bölgesel Devlet Yeni Bir Devlet Biçimi mi?” Amme İdaresi Dergisi, Cilt 29, 

Sayı 2, Ankara, Haziran 1996, s. 40. 
76  Ayşegül Mengi, “Yerinden Yönetim:  Avrupa Birliği'nde Bölgeler Ulus Devlete Karşı mı?”, 

Mülkiye Dergisi,  Cilt 28, Sayı 245, Ankara, 2007, s. 52. 
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Bütünşehir Modeli bölgesel yönetim oluşturulmasına yönelik hazırlıklar olarak 

yorumlanmıştır. 

Kavramsal çerçeve bu şekilde çizildikten sonra çalışma içerisinde mülki 

idarenin doğuşundan itibaren yaşadığı süreç çalışma içerisinde yapılan dönemsel 

sınıflandırmalarla ayrıntılı olarak irdelenecektir. Şimdi modern devlette mülki 

idarenin ortaya çıkışını açıklamaya yönelik kavramsal ve kuramsal temeli 

inceleyelim. 

 

I. Modern Devlette Mülki İdarenin Doğuşu 

Yukarıda devlet kavramından başlayarak çalışmamızda inceleme konusu 

yapacağımız konularla ilgili kavramsal ve kuramsal çerçevenin temel alt yapısı 

verilmiştir. Şimdi ele alacağımız kavramsal ve kuramsal çerçeve daha çok modern 

devlet ve mülki idareye ilişkin olacaktır. 

Modern devletin ortaya çıkışı feodal ataerkil toplumdan sonra yaşanan 

gelişmelerle yakından ilişkilidir. Feodal toplumlar, merkezi iktidarın olmadığı, 

karmaşanın hâkim olduğu ve ticaretin azalarak kent hayatının önemsizleştiği bir 

yapıya sahipken, güçlü kent ekonomilerinin üstünlüğü ele alıp feodal yapılar 

üzerinde yükselmesi sonucunda Rönesans ve Reform Hareketleri ile Aydınlanma 

döneminde modern devletin alt yapısı kurulmuştur. Hem kentlerde burjuvaların 

ortaya çıkması hem de monarşinin yükselmesiyle birlikte kapitalist ekonomi 

yapılanmasının gelişmesi ile eş zamanlı olarak modern devletin ortaya çıktığı 

söylenebilir.77 Kapitalizm, feodal yapıyı çözerken piyasa ilişkilerini koruyacak güçlü 

bir merkezi yapı kurulmasını gerektirmiştir. Bu durumda tarım ekonomisinin 

üzerinde yükselen feodal yapının yerini alan modern devlet, kapitalizmin siyasi 

biçimi olarak konumlanmıştır.78  Modern devletin doğası gereği merkeziyetçi yapısı ve 

ulus devlet olma özelliği öne çıkmaktadır. Çünkü paylaştıkları pazarın etrafında 

kümelenen topluluklar ortak değerler oluşturmanın gereği olarak bütünleşmiş ve uluslaşma 

yolunda ilerleme kaydetmiştir. Ulus devletle ilgili bu gelişmede temel etken kontrol 

edilebilir pazar ihtiyacının gerektirdiği devlet biçimidir. Bu süreçte özellikle Avrupa 

                                                 
77  Recep Boztemur, “Tarihsel Açıdan Millet ve Milliyetçilik: Ulus-Devletin Kapitalist Üretim 

Tarzıyla Birlikte Gelişimi”, Doğu Batı Dergisi, Sayı 38, Ağustos-Eylül-Ekim 2006, s. 161-179. 
78  Örsan Akbulut, “Küresel Dönemde Ulus Devlet ve Mülki İdari Yapılanma”, İdarecinin Sesi, 

Ankara, Ocak - Şubat 2011, s. 34. 
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kıtasında önce belli bir sınır içinde faaliyet gösteren ve karşılıklı ilişkilere sahip ulus 

devletler ortaya çıkmış, sonrasında bu devletler sistemi yeni ülkelere yayılarak onları 

etkisi altına almıştır.79  

Modern devlet, öncüllerinden farklı olarak kanunları yapanlarla 

uygulayanların ayrı olduğu bir yapıya sahiptir. Bu devlet biçimi çoğunlukla belli bir 

toprak parçası üzerinde meşru bir örgütlü baskı tekeli, egemenlik sürdüğü alanda 

vergi koyma gibi belirgin yetkileri veya ülkenin toprak bütünlüğünü koruma, bireysel 

çıkarlara karşı kamu yararını savunma iddiası ile tanımlanmaktadır.80 Egemenlik, 

örgütlü baskı tekeli gibi kavramlar tanımlamadaki kilit kavramlardır. Bu tanımda 

vurgulanan meşruiyetin temelleri vergi toplamanın yanında toplanan bu vergilerin 

yeniden dağıtılması yoluyla büyümeyi teşvik etme, kamu düzenini sağlama ve çeşitli 

kamu hizmetlerini yürütme gibi işlevlere dayanmaktadır. Modern devlet, toplumsal 

ve tarihsel süreçte kapitalizmin bir aşamasında pazara uyum sağlama aracı olarak 

ortaya çıkmış siyasi bir aygıt rolüyle, eğitimden düzenli orduya, ortak hukuktan 

piyasa ekonomisine değin birçok işlevi üstlenmiştir. Devlet; adalet, savunma, iç ve 

dış güvenlik gibi geleneksel görevlerin yanında halkın eğitim, sağlık, sosyal 

güvenlik, istihdam vb. hak ve imkânlarını sağlamak, altyapı hizmetlerini yerine 

getirmek zorundadır. 

Modern devlet, farklı yazarlara göre farklı şekilde tarif edilebilmektedir. 

Modern devletin tanımı konusunda uzlaşma sağlamanın zorluğu yanında küresel 

çaplı krizlerle birlikte işlevlerinin ne olması gerektiği konusunda da anlaşmazlıklar 

baş göstermiştir. Örneğin Morris, modern devleti oldukça merkezileşmiş yönetim ve 

denetim araçlarına sahip bir örgüt olarak tanımlamaktadır.81 Georg Jellinek ise “Üç 

Unsur Teorisi’ni (Drei-Elemente-Lehre) geliştirerek devleti, insan, toprak ve 

egemenlik unsurlarının bir araya gelmesiyle oluşmuş bir varlık olarak 

tanımlamıştır.82 Bu tanımlamadan yola çıkıldığında mülki idare, devletin kendi 

toprakları üzerinde egemenlik kurma amacıyla örgütlenmesi biçimidir. Devletle ilgili 

tanımlamalar söz konusu olduğunda Dwight Waldo’nun “İdari Devlet”in siyasi 

                                                 
79  Christopher W. Morris, 2002, p. 1. 
80  Bob Jessop, The Future of the Capitalist State, Polity Press, Cambridge, 2002, p. 37. 
81  Christopher W. Morris, 2002, p. 14. 
82  Ayrıntılı bilgi için bkz: “Three Elements of Statehood”, http://www.e-

ope.ee/_download/euni_repository/file/1116/Three%20elements%20of%20statehood pdf, 

(15.02.2013); Almanca metin için bkz: Georg Jellinek, Allgemeine Staatslehre, 

http://www.readanybook.com/online/59192, (15.02.2013). 

http://www.e-ope.ee/_download/euni_repository/file/1116/Three%20elements%20of%20statehood
http://www.e-ope.ee/_download/euni_repository/file/1116/Three%20elements%20of%20statehood
http://www.readanybook.com/online/59192
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teorisini yorumlamak amacıyla 1942 yılında sunduğu doktora tezine dayanarak 

hazırladığı, 1948 yılında ilk baskısı yapılan İdari Devlet kitabı kamu yönetimi 

alanının klasikleri arasındadır.83 Kamu yararı ile akılcılığın bağdaştırılmasını 

önererek demokrasi-bürokrasi (siyaset-yönetim) ilişkisinde çatışma yerine uzlaşma 

öneren ve yönetişimci bakış açısına sahip Waldo, bu çalışmasında eğitimden sağlığa 

her işe uzmanlaşmış birimleriyle koşan bir devlet öngörmektedir. Bu noktada ileride 

ayrıntılı biçimde inceleyeceğimiz 1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’yla 

getirilen yapının, Waldo’nun öngördüğü “idari devlet” anlayışıyla uyumlu olduğunu 

belirtmek gerekir. Waldo’nun çalışması kamu yönetimine önemli katkılarda 

bulunurken merkezi-yerel yönetim konusunu da analiz etmiştir.84  

Modern devletle ilgili farklı açıklamaları kısaca irdeledikten sonra devletin; 

siyaset, yönetim ve ekonomi alanlarıyla ilişkisine dikkat etmek gerekir. Kuşkusuz 

devletin sahip olduğu rejim bu ilişkilerin çerçevesi için belirleyicidir. Özellikle 

siyasetin kenti biçimlendirmesi söz konusu olduğundan, yerelleşme/kentleşme 

olgusunda, kent ve siyaset arasındaki yoğun ilişkiye dikkat etmek gerekir. Bu 

biçimlendirme şüphesiz iktidarı elinde bulunduranlar lehine gelişmektedir.85 6360 

sayılı kanun örneğinde olduğu gibi iktidarların yerelleşme konusundaki tercihleri için 

toplumsal talebin varlığı ya da yokluğu önemli değildir. Mekânı kontrol edebilmenin 

kendisi bizatihi bir iktidar mücadelesi gerektirdiği gibi, her iktidar mücadelesinin de 

mekânı kontrol edebilmeye yönelik bir stratejisinin olması başarısının ön 

koşuludur.86 

Konuyla bağlantılı olarak çalışma içerisinde Wilson’un 1887’de yayınlanan 

makalesinden bu yana sürekli gündemde bulunan demokrasi-bürokrasi ya da siyaset-

yönetim ikilemi de mülki idarenin siyaset alanıyla ilişkileri ve 2002 sonrası 

reformlarının siyasi motifleri bakımından ele alınacaktır. Devletin şeklinin, 

sınırlarının belirlenmesinde siyasetin ya da ekonominin daha ağır bastığına dair 

açıklamalar genellikle konuyu ele alan kişinin kullandığı araçlarla yakından ilgilidir. 

Ancak kapitalist ekonominin egemen olduğu ülkelerde ekonomi alanında yaşanan 

                                                 
83  Dwight Waldo, The Administrative State: A Study of the Political Theory of American 

Public Administration, Ronald Press, New York, 1948.   
84  H. George Frederickson vd, The Public Administration Theory Primer, 2 nd edition, Westview 

Press, Boulder, 2012,  p. 43. 
85   Zerrin Toprak Karaman, “Türkiye’de Siyasetin Kent Yönetimine Etkisi”, Yeni Türkiye, Sayı 4, 

Ankara, Mayıs-Haziran 1995, s. 537. 
86    Tarık Şengül, 2000, s. 27. 
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gelişmelerin ülkelerin yönetim şeklini, devlet yapısını ve kamu kurumlarının 

ilişkilerini etkilediğini belirtmek gerekir.  

Modern devleti daha iyi anlayabilmek için örgütlenmesini yakından 

incelemek yararlı olacaktır. Bu amaçla öncelikle merkezi devlet ile yerel yönetimler 

arasındaki ilişkinin nasıl kurulduğuna bakmak gerekir. Batılı anlamda modern devlet 

yönetimi pazar, yapı ve sınıf mücadelesi üzerinde merkezi ve yerel yönetimlerin güç 

ilişkisi çerçevesinde yükselmiştir. Bu noktada yönetimler arası ilişkilerin o devletin 

kamu yönetimi sistemini belirleyici nitelikte olduğunu vurgulamak gerekir. Merkezi 

ve yerel yönetimler arasındaki işbirliği ve işbölümünün nasıl olması gerektiği konusu 

uzun zamandır kamu yönetiminin gündemini meşgul eden hususlardandır. Soru aynı 

zamanda yerelleşmenin, merkezileşmeyi dışlayıp dışlamadığı şeklinde de sorulabilir. 

Bu soruya ilk cevap arayanlardan birisi 1861 yılında yazdıklarıyla John Stuart Mill 

olmuş ve tek başına yürütmenin güçlüğü gerekçesiyle pek çok faaliyetin merkezi ve 

yerel yönetimler arasında paylaşılması gerektiğini öne sürmüştür.87 Mill’in 

açıklamaları günümüzde yerelleşme savunucularının fikirlerine öncülük etmiştir. 

Merkezi yönetim-yerel yönetim arasındaki ilişkilerden söz edildiğinde görev, 

yetki ve kaynakların paylaşımı ile özerklik ve idari vesayet gibi konular akla 

gelmektedir. Modern devletlerde merkezden yönetim ve yerinden yönetim 

birbirinden kesin sınırlarla ayrılmış değildir. Bazı ülkelerde merkeziyetçi yapı 

egemenken bazı ülkeler güçlü bir yerinden yönetim geleneğine sahiptir. Yerinden 

yönetim belirli bir dönemde farklı ülkelerde farklı biçimlerde uygulanabildiği gibi, 

aynı ülkede zaman içinde değişik biçimlerde uygulanabilmektedir.88 Ülkelerin kamu 

yönetimlerinin merkeziyetçi olması ya da olmaması daha çok yetkinin kullanılış 

biçimiyle ilgilidir. Bu nedenle yetki konusu üzerinde ayrıca durulmalıdır. Kavram 

idare hukukunda, “hukuksal bir güç” olarak tanımlanmaktadır.89 Kamu yönetiminde 

yetki, kanunlar ve kanunların öngördüğü durumlarda normlar hiyerarşisi 

çerçevesinde diğer alt mevzuat tarafından verilir. Yönetim uygulamalarında önemli 

                                                 
87  Christopher D. Foster, Francis J. Plowden, The State under Stress: Can the Hollow State be 

Good Government, Open University Press, Buckingham, 1996, p. 126; Mill’in çalılması için 

bkz: John Stuart Mill, Representative Government, 

http://www.constitution.org/jsm/rep_gov.htm, (08.12.2013). 
88  Arif Erençin, “Yerinden Yönetim ve Türkiye’de Reform Süreci”, Mülkiye Dergisi, Cilt 31, Sayı 

254, Ankara, 2007, s. 100. 
89  Şeref Gözübüyük, Yönetim Hukuku, Turhan Yayınevi, Ankara, 2006, s. 41; Bilal Eryılmaz, 

Kamu Yönetimi, Okutman Yayıncılık, Ankara, 2008, s. 328. 

http://www.constitution.org/jsm/rep_gov.htm
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çatışma sorunlarından birisi yetkinin kullanılmasıdır. Genel olarak yetkinin 

paylaşılmasında yönetim siyaseti bakımından uygulanan iki sistem vardır: 

Merkezden Yönetim ve Yerinden Yönetim. Ülkelerin coğrafi, sosyo-ekonomik ve 

idari özellikleri kamu hizmetlerinin sunumunda farklılıklara neden olmaktadır. Kamu 

hizmetlerinin sunumunda yetkinin paylaşılması hususunda her ülkenin siyasi, tarihi 

ve ekonomik özellikleri farklı olduğu için kimi ülkelerde merkezi yönetim; kimi 

ülkelerde de yerinden yönetim kuruluşları, özellikle yerel yönetimler güçlüdür. Bu 

noktada merkezden ve yerinden yönetim konusunu biraz daha açmak gerekir. 

Özellikle konumuzun odağı olan mülki idarenin, merkezi ve yerel yönetimlerle olan 

ilişkisini ortaya koyabilme bakımından her iki sistemin temel hatları belirtilmelidir. 

Bunlardan ilki olan merkezden yönetim, kamu yönetiminde karar 

mekanizmalarının merkeze bağlı olması ve merkez tarafından belirlenmesi, mali 

kaynak yönetiminin (gelir ve giderlerin), her türlü personel işlemlerinin ve kamu 

hizmetlerinin organizasyonunun merkezi birimler veya onlara bağlı birimler 

tarafından yapılmasını ifade eder.90 Merkezden yönetimi sağlamak için her devlet 

kendine özgü yönetim yapısı geliştirmiştir. Türkiye örneğinde merkez ve taşra 

örgütlerinden oluşan merkezi yönetimde merkezde Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu 

ve Bakanlıklar bulunur. Bunların dışında merkezi yönetimin bağlı, ilgili ve ilişkili 

kuruluşları da bulunmaktadır. Merkezi yönetimi tam olarak anlama amacıyla söz 

konusu kuruluşların ne olduğunun tam olarak anlaşılması gerekir. 3046 sayılı 

kanunun 10 ve 11. maddeleri bağlı ve ilgili kuruluşları açıklamaktadır. Buna göre 

bakanlık bağlı kuruluşları; “bakanlığın hizmet ve görev alanına giren ana hizmetleri 

yürütmek üzere, bakanlığa bağlı olarak özel kanunla kurulan, genel bütçe içinde ayrı 

bütçeli veya katma bütçeli veya özel bütçeli kuruluşlardır. Bağlı kuruluşlar, merkez 

teşkilatı ile ihtiyaca göre kurulan taşra teşkilatından meydana gelecek şekilde 

düzenlenir. Bağlı kuruluşların taşra teşkilatı; bölge, il ve ilçe kuruluşları şeklinde 

veya doğrudan kendine bağlı olarak kurulabilir”. İlgili kuruluşlar ise; “özel kanun 

veya statü ile kurulan, iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile 

bunların müessese ortaklık ve iştirakleri veya özel hukuki, mali ve idari statüye tabi, 

hizmet bakımından yerinden yönetim kuruluşları şeklinde düzenlenir. Bu 

kuruluşların ilgili olduğu bakanlık bu Kanunun koyduğu usule göre belirlenir”. İlginç 

                                                 
90  Hasan Hüseyin Çevik, Türkiye’de Kamu Yönetimi Sorunları, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, 

Ankara, 2004, s. 77-78. 
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bir şekilde “ilişkili kuruluş” tanımının Türk mevzuatında bir karşılığı yoktur. 

Cumhurbaşkanınca tekrar görüşülmek üzere geri gönderilen ancak yeniden ele 

alınmayan 5227 sayılı Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden 

Yapılandırılması Hakkında Kanun’un 26. maddesi “ilişkili kuruluşlar, piyasalara 

ilişkin düzenleyici ve denetleyici görev yapan, kamu tüzel kişiliği ile idarî ve malî 

özerkliği haiz, özel kanunla kurulan kuruluşlardır. Bu kuruluşların ilişkili olduğu 

bakanlık, kuruluş kanununda gösterilir” şeklinde düzenleme yapsa da geçerlilik 

kazanmadığı için bu tanım geçersiz kalmıştır. Uygulamada ilişkili kuruluş 

denildiğinde üst/düzenleyici kurullar anlaşılmaktadır. 91  

Merkezden yönetimin, taşrada, yani başkentin dışında, örgütlenmesi dünya 

genelinde iki yöntemle gerçekleşmektedir:92 Bunlardan ilki, içerisinde iki tür valilik 

modeli bulunan mülki idare (il) sistemi, ikincisi ise merkezin taşrada mülki idare 

benzeri temsilcisinin bulunmadığı, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaca göre 

örgütlendiği, standart yapısı ve sınırları bulunmayan işlevsel sistemdir.  

a) Mülki İdare (İl) Sistemi: Mülki idare, ülkenin illere bölünmesi sonucu 

merkezin atadığı ve doğrudan merkeze karşı sorumlu valilerin illeri yetki genişliği 

içerisinde yönetmesi esasına dayanır. Mülki idare, modern devletin, tek bütünleşik 

ulusal piyasa ile tek düzeleştirilmiş siyasi mekânını gerçekleştirme yöntemlerinden 

birisi olarak üniter devletlerin taşra mekanizmasını oluşturmaktadır.93 Bu sistem 

kendi içinde iki türlü uygulanabilmektedir. 

aa) Kapsayıcı Valilik Sistemi: Kapsayıcı valilik, mülki idare sisteminin ilk 

ve temel biçimidir. Bu sistem Fransız Napolyoncu devlet geleneğinin toplumsal 

                                                 
91  Başlarda üst/düzenleyici kurulların özellikle denetimi konusunda Türk kamu yönetimine aykırı 

yapılar olduğu yönünde şiddetli eleştiriler getirilmiştir. İleride inceleyeceğimiz Dünya Bankası ve 

IMF gibi ekonomi alanında etkin uluslararası kuruluşlar ve yabancı sermayenin talepleri 

doğrultusunda kurulan bu kurullar daha sonra denetim altına alınarak bağımsız nitelikleri sona 

erdirilmiştir. 17.08.2011 tarihli ve 28028 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 649 sayılı Avrupa 

Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde 

Kararname’nin 45. maddesiyle 3046 sayılı kanunun 19. maddesine “Bakan, bağlı, ilgili ve ilişkili 

kuruluşların (5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı cetvelde yer alan kurumlar dâhil) her türlü 

faaliyet ve işlemlerini denetlemeye yetkilidir” şeklinde bir hüküm eklenmiştir.  
92  Daha geniş bilgi için bkz: Halil Kalabalık, “Türkiye’de Alan (Taşra) Yönetimi”. Türk İdare 

Dergisi, Sayı 425, Ankara, Aralık 1999, s. 64-74. 
93   Örsan Akbulut, 2011, s. 35. 



 39 

parçalanmışlığı aşarak ulus devlet94 inşa etme projesinin bir parçası olarak 

gelişmiştir. Söz konusu yönetim anlayışının işleyişinde illerde valiler aracılığıyla tüm 

ülke çapında siyasi/idari bütünlüğün sağlanması hedeflenmektedir.95 Kapsayıcı 

valilik, Napolyon tarafından geliştirilmekle birlikte temel kademesi olan illerin 

kuruluşu ilk defa 4 Mart 1790 tarihine kadar gitmektedir. O dönemde il ölçeği 

valinin at üstünde bir gün içerisinde ulaşabileceği mesafeye göre sabitlenmiştir.96 İlk 

defa I. Konsüllüğü zamanında Napolyon tarafından Fransa’da uygulanan bu sistem 

taşrada merkez tarafından atanan ve doğrudan merkeze sorumlu bir kapsayıcı vali 

modeli getirmiştir.97 Napolyon’un yönetim anlayışı yetki merkezciliğine ve tek 

adamlığa dayandığı için il sistemi tercih edilmişti. Fransız İhtilalinin ardından taşrada 

karşı bir ihtilal gelişmesi korkusu, merkezin gözü kulağı olacak, merkeze bağlı bir 

yönetim modeli geliştirilmesi fikrinin doğmasına neden olmuştur. Napolyon’un 

çıkardığı 17 Şubat 1800 tarihli kanunla birlikte üç kademeli idari yapı iyice 

pekiştirilirken her departement’in başına bir prefet (vali), her arroundissement’in 

(ilçenin) başına bir sous-prefet (kaymakam) ve her commune’e (belediye-köye) ise 

bir maire (başkan) atanmıştır. Sistem, yetki genişliği üzerinden geliştirilmiştir. Yetki 

genişliğinin temelinde Napolyon merkezileşmesinin yukarıda sözü edilen 17 Şubat 

1800 tarihli kanunu yatmaktadır. Dikkat çekici husus illerin hem devleti temsil 

edecek hem de idari işlevler üstlenecek bir teşkilat olarak öngörülmesidir. Bu 

düzenlemelerle aslında Napolyon’un amacı kişisel gücünü birleştirmek ve 

ebedileştirmek olmuştur.98 O tarihten bu yana valilik sistemi çeşitli rejim 

değişikliklerine karşın Fransız kamu yönetimindeki yerini muhafaza etmiştir. 

Napolyon bu sistemi geliştirirken Eski Rejimin taşrada kralı temsil eden yüksek 

                                                 
94  18. yüzyıldan 19. yüzyıla geçerken ortaya çıkan milliyetçilik kavramı uluslararası sistemi 

temelden etkileyerek ulus devleti ortaya çıkarmıştır. Ulus devlet kavramı daha önce tanrıdan 

meşruiyetini alan monarklar yerine meşruiyet zeminini vatandaş kavramına çekmiştir. 
95  Onur Karahanoğulları, “Fransa’da Kamu Yönetimi”, Kamu Yönetimi Ülke İncelemeleri, Birgül 

Ayman Güler vd, AÜ SBF Kamu Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (KAYAUM), Yayın 

No.1, Ankara, 2004, s. 23-24. 
96    Paul J. Stephenson, “Napoleon, Nostalgia and Number Plates: An Analysis of the Reactions to the 

Attali Commission’s Proposal to Abolish the French Departement”, Journal of Contemporary 

European Studies, Vol. 20, No. 4, December 2012, p. 480. 
97  Napolyon o dönemde sadece mülki idareyi kurmakla kalmamış başta kamu örgütlenmesi ve 

memur statüsü olmak üzere pek çok alanda köklü reformlar gerçekleştirmiştir. Daha fazla bilgi 

için bkz: Koray Karasu, “Kamu Yönetimi Disiplininin Kökenine İlişkin Bir Not”, II. Kamu 

Yönetimi Forumu Bildirileri, Hacettepe Üniversitesi Yayını, Ankara, 2004, s. 225-242.  
98  James W. Garner, “Administrative Reform in France”, The American Political Science Review,  

Vol. 13, No. 1, 1919, p. 17. 



 40 

yönetim görevlileri olan ve ihtilale kadar bu şekilde görev yapan intendant’lardan 

esinlenmiş; valileri illerde küçük bir imparator modeli olarak görmüştür.99 Sistem 

geliştirilirken merkezin dışında devlet otoritesinin tesisi yanında kamu yönetiminde 

tek düzelik sağlanmaya çalışılmıştır.  

Napolyon tarafından çıkarılan kanunlar Kıta Avrupası yönetim sistemi 

geleneği olarak zaman içinde biçimlenmiş ve Anglo-Sakson geleneği ile birlikte 

(Alman ve karma İskandinav yönetim geleneği sayılmazsa) tüm dünyayı etkisi altına 

alan 2 yönetim sistemi olarak kabul edilmiştir.100 Napolyon tarafından geliştirilen 

sistemin dikkat çekici bazı özellikleri vardır. Bu özellikler çerçevesinde üniter yapıya 

sahip, halkın genel çıkarına hizmet eden, merkezi, hiyerarşik, tek düze, denetlenebilir 

bir yönetim kurulmuş ve devlet memurları eğitimli ve niteliklilerden seçilerek 

profesyonel biçimde örgütlenmiştir.101 Valilik, kamu yönetiminin bel kemiği olarak 

kurgulanmıştır. Söz konusu sistemle Napolyon döneminde Fransa illere ayrılırken, 

bu il kademelenmesi aynı zamanda yerel yönetimler tarafından da kullanılmıştır. 

Fransa’da 1982, Türkiye’de ise 2005 yılına kadar valiler il genel ve özel 

yönetimlerinin başı olarak çift şapkaya sahip olmuştur. Bu durum ileride ayrıntılı 

biçimde değineceğimiz her iki ülkede gerçekleşen kamu yönetimi reformlarıyla 

değişmiştir. Söz konusu sistemde vali hem merkezi yönetimi temsil makamı, hem de 

ilin yürütme organı olarak görevlendirilmiştir. Bu dönemde Fransız yerel yönetim 

yapısının merkeziyetçi bir anlayışla oluşturulduğu ve bu yapının Türkiye’yi 

etkilediği ifade edilebilir. Nitekim Osmanlı İmparatorluğu da 1864 ve sonraki 

nizamnamelerle birlikte bu sistemi uygulamaya sokmuştur. Mülki idarenin 

kurulmasında klasik taşra yönetimini yeniden düzenleme kaygılarının yanı sıra 

Osmanlı ekonomisinin temeli olan tımar ve iltizam sistemlerinin bozulmasıyla 

                                                 
99  Ramazan Şengül, “Fransa’da Valilik Kurumunun İdari Sistem İçindeki Konumu”, KSÜ İİBF 

Dergisi, Sayı 2, 2012, s. 15. 
100  Napolyon yönetim geleneğini benimsemiş ülkeler arasında Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz ve 

Yunanistan sayılabilir.Bu ülkelerde kamu yönetimi reformlarının izlediği yollar hakkında ayrıntılı 

bilgi için bkz: Edoardo Ongaro, Public Management Reform and Modernization Trajectories 

of Administrative Change in Italy, France, Greece, Portugal and Spain, Edward Elgar 

Publishing, Inc., Massachusetts, 2009, p. 247-280. Yazar kitabında yönetim geleneği 

tanımlamasının doğru yapılması gerektiğini; bu tanımlamanın tümevarım ya da tümden gelim 

yollarıyla yapılabileceğini belirtirken karşılaştırmanın önemini ve reformlarla reform kapasitesini 

anlamanın önemini vurgulamaktadır. 
101  Walter J.M. Kickert, “The Study of Public Management in Europe and the United States: A 

Comparative Analysis of National Distinctiveness”, dms – der moderne staat – Zeitschrift für 

Public Policy, Recht und Management Heft, No: 1, 2008, p. 224. 
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birlikte ortaya çıkan küçük ve özel mülkiyet yapısının merkezin korumasına duyduğu 

ihtiyaç da etkili olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu döneminde başlayıp Cumhuriyet 

döneminde devam eden il özel idaresi biriminin mantığı da benzer bir anlayış üzerine 

kurulmuştur. Vali, ildeki merkeze bağlı teşkilatın tamamını yönetirken, bu teşkilatın 

merkezle haberleşmesini kontrol etmiştir. Vali, bu sistem içerisinde bakanlarla 

doğrudan ve aracısız görüşebilmekte, her bakanın ayrı ayrı ildeki temsilcisi ve 

bakanlığının görev alanına giren işlerin yürütücüsü konumunu üstlenmektedir.  

Öncülleri bulunsa da esasen Osmanlı İmparatorluğu’nun 1864 

Nizamnameleriyle kurduğu kapsayıcı valilik, Cumhuriyetle birlikte devralınan idari 

mirasın bir parçasıdır. Sıkı bir merkeziyetçi yönetim kurmak isteyen ülkelerin 

ihtiyacına cevap veren bu sistem üniter devlet uygulamasının bir örneğidir. Bu 

noktada daha önce belirtildiği üzere 1876 Anayasası’ndan bu yana anayasalarda yer 

alan üniter devletin ne olduğunu tespit etmek gerekir. 18.08.1993 tarihli ve 21672 

sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Anayasa Mahkemesi’nin 14 Temmuz 1993 tarihli 

ve K.1993/1 sayılı Halkın Emek Partisi’nin kapatılmasına ilişkin kararı devletin 

üniter niteliğini ve keza devletin ülkesi ve milletiyle bölünmezliği ilkesini şu şekilde 

açıklamıştır: 

“Türkiye Devleti tekil devlet esaslarına göre kurulmuş, bütünlüğe dayanan 

devlettir... Bölünmez bütünlük ilkesi devletin bağımsızlığını ülke ve ulus 

bütünlüğünün korunmasını da kapsar... Tekil devlet esaslarına göre düzenlenen 

Anayasada federatif devlet sistemi benimsenmemiştir... Devlet yapısında ‘bölünmez 

bütünlük’ ilkesi; egemenliğin ulus ve ülke bütünlüğünden oluşan tek bir devlet 

yapısıyla bütünleşmesini gerektirir. Ulusal devlet ilkesi çok uluslu devlet anlayışına 

olanak vermediği gibi böyle düzende federatif yapıya da olanak yoktur. Federatif 

sistemde federe devletler tarafından kullanılan egemenlikler söz konusudur. Tekil 

devlet sisteminde ise birden çok egemenlik yoktur”.  

Görüldüğü gibi, Anayasa Mahkemesi mevcut anayasa üzerinden üniter devlet 

içerisinde birden çok egemenlik olamayacağını vurgulayarak devletin federatif 

olmadığı ve olamayacağını öne sürmüştür. Üniter devlet yapısına uygun olan 

kapsayıcı valilik ile federal ülkelere daha uygun düşen işlevsel sistem arasında sınırlı 

valilik sistemi bulunmaktadır. 
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ab) Sınırlı Valilik Sistemi: Kapsayıcı valilik sisteminin zaman içerisinde 

yumuşaması ile doğan sınırlı valilik sisteminde merkezi yönetimin taşra teşkilatı il 

sınırlarına bağlı kalmaksızın, belli bir coğrafi alanda faaliyet gösterebilmektedir. Bu 

birimler kendi merkez teşkilatları ile doğrudan haberleşebilmekte ve geniş yetki 

kullanabilmektedir. İtalyan sistemi olarak da adlandırılan bu sistemde vali zamanla 

kapsayıcı valilik sistemindeki yetkilerinin büyük çoğunluğunu kaybetmiş ve 

bakanlıkların tamamı yerine sadece İçişleri Bakanlığı’nın taşra temsilcisi haline 

gelmiştir. Valinin, İçişleri Bakanlığı birimleri dışındaki taşra kuruluşları üzerinde 

yetkisi bulunmamaktadır. Sınırlı valilik sisteminde, vali sembolik nitelikte bir görev 

üstlenirken, il özel idaresine karşılık gelen teşkilatın başında da seçimle gelen bir 

başkan bulunmaktadır.102 Sistemin bu özelliği Türkiye’de 5302 sayılı kanunla 

getirilen uygulamalarla uyumludur. Kapsayıcı sistem ile işlevsel sistemin iki ayrı uç 

olarak kabul edilmesi halinde sınırlı valilik ortada yer almaktadır. Sistemde illerde 

vali bulunmasına rağmen gözetim makamı olarak sınırlı yetkilere sahiptir. 

Çalışmanın İkinci Bölümü’nde ayrıntılı biçimde inceleyeceğimiz üzere gerek 5302 

sayılı kanunla getirilen hükümler gerek 6360 sayılı kanunla hayata geçirilen 

Bütünşehir Modeli başta olmak üzere Türkiye örneğinde sınırlı valiliğe geçişe dair 

çok sayıda işaret bulunmaktadır. 

b) İşlevsel Sistem: İşlevsel sistemde, standart bir yapıya sahip olmayan kamu 

örgütleri işlevlerine göre örgütlenmektedir. Bu sistemde, il sisteminde olduğu gibi 

merkezi yönetime bağlı il ve ilçelerden oluşan bir taşra örgütlenmesi mevcut 

değildir. Her bakanlık kendi hizmet alanını, bölge ya da daha alt düzeylerde 

örgütlendirmiştir. Bu sistemde merkezi yönetim, hatta bunların alt birimleri de bölge 

ve il sınırlarına bağlı kalmaksızın amaç ve görevlerine göre faaliyet alanlarını 

seçmektedir. İşlevsel sistemde yerine getirilen hizmetlere göre ülke bölümlere 

ayrılırken her kamu kurum ve kuruluşunun uymak zorunda olduğu standart bir idari 

bölümleme bulunmamaktadır. Her bir işlev bağımsız kabul edildiğinden tek bir 

otoriteye bağlı değildir, başlarında genel bir yönetici bulunmamaktadır ve taşra 

teşkilatları merkezle doğrudan haberleşebilmektedir. Bu sistem genellikle yerel 

yönetimlerin güçlü olduğu federalizme sahip ülkelerde uygulanmaktadır.103 

                                                 
102  Mustafa Tosun, Türkiye’de Valilik Sistemi, TODAİE Yayını, Ankara, 1970, s. 4-5. 
103  Namık Kemal Öztürk, “Federalizm ve Türkiye”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 25, Sayı 4, Ankara, 

1992, s. 66. 
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Federalizm, merkezi yönetim ile federasyonun üye birimlerinin (eyalet, kanton, 

lander vb.) yönetimleri arasında anayasa ile güvence altına alınmış bir iktidar 

bölünmesi bulunan ve bu yönetim birimlerinin bazı önemli kararları diğerlerinden 

bağımsız olarak alabildikleri hükümet sistemidir. İşlevsel sistemin temelinde 

yerinden yönetim düşüncesi yanında ekonomik etkenlerin de ağır bastığı 

görülmektedir. Bahse konu gerekçelerle merkez dışındaki hizmetler ağırlıklı olarak 

idari ve mali özerkliğe sahip, güçlü yerel yönetimler eliyle verilmektedir. Özellikle 

Anglo-Sakson geleneğinden ülkelerin işlevsel sistemi uyguladıkları söylenebilir. 

ABD’de alan örgütlenmesinden bağımsız olarak oluşturulan okul yönetimi bölgeleri 

(school districts), itfaiye teşkilatı örgütlenmesi (fire districts) işlevsel sisteme göre 

örgütlenmiş yapılardır. Ülkemizden örnek vermek gerekirse orman işletme 

müdürlükleri işlevsel sisteme uygun yapılandırılmıştır. Çalışmamızın Birinci 

Bölümü’nün III.3 alt başlığı altında ayrıntılı inceleyeceğimiz mülki sisteme istisna 

yapılanmalar Türkiye’deki diğer işlevsel kurum ve kuruluş örneklerini ele 

almaktadır. 

Dünya genelinde bu sistemlerin saf haliyle uygulandığı örneklere rastlamak 

mümkün değildir.104 Her ülke kendi tarihsel gerçekliğine uygun modeli 

uygulamaktadır. Çünkü bugünkü modern ve demokratik toplumlarda kamu 

hizmetlerinin sadece merkezden yönetilmesi artık mümkün değildir.105 Bir ülkede 

yönetimi ilgilendiren kararların tamamının, yönetimi elinde bulunduran güç 

tarafından alınmasında, yani merkeziyetçilikte ağır işleyen yönetim mekanizması ve 

halktan kopuş gibi çeşitli sakıncalar vardır. Merkez organlarının yetkilerini 

sınırlamak ve bunların bir kısmını, halka daha yakın makamlara vermek bu 

sakıncaları gidermeyi amaçlar. Sakıncaları gidermenin en önemli aracı yerinden 

yönetim (decentralisation) olarak kabul edilmektedir. Yerinden yönetimin siyasi, 

idari ve mali olmak üzere 3 çeşidi bulunmaktadır. Bunlardan siyasi yerinden 

yönetim, federalizm anlamına gelmektedir ve yukarıda incelediğimiz işlevsel sisteme 

denk düşmektedir. Konumuz açısından mali yerinden yönetim üzerinde 

durulmayacak, idari yerinden yönetim ayrıntılı biçimde incelenecektir.  

                                                 
104  Mustafa Tamer, “Türkiye’de Bölge Valiliği Sisteminin Uygulanabilirliği”, Türk İdare Dergisi, 

Sayı 390, Ankara, Mart 1991, s. 88. 
105  Tülin Çağdaş, “Türkiye’de Yerel Yönetimlerde İdari Özerklik”, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. 

Dergisi, Cilt 30, Sayı 1, 2011, s. 393.  
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İdari yerinden yönetim, yetki, sorumluluk ve kaynakların farklı seviyelerdeki 

birimler arasında dağıtılması anlamına gelmekte olup bunu gerçekleştirmenin ve 

merkezi yönetimin yetkilerini hafifletmenin üç yolu vardır: Merkezin taşra 

kuruluşlarına verdiği yetki genişliği (tevsi-i mezuniyet/deconcentration), merkezdeki 

bazı işlevlerin hükümet-dışı ya da özel sektör kuruluşlarına ve/veya doğrudan 

merkeze bağlı ancak belli hizmetleri vermek için kurulmuş taşra kuruluşlarına yetki 

devri (delegation) ve merkezi yönetimden, kendine ait organlara, hak ve yetkilere, 

mali kaynaklara ve özerkliğe sahip yerel yönetimlere yetki devri (devolution).106 

Şüphesiz her 3 yetki devri türü de hem merkez hem de yetki aktardığı ya da 

aktarmadığı taşra ve yerel yönetim birimlerinin örgüt yapılanmasını, İkinci Bölüm’de 

ayrıntılı biçimde inceleyeceğimiz üzere, çeşitli biçimlerde etkilemektedir. 

Yerinden yönetim, bazı ülkelerde klasik biçimiyle yerel yönetimlere yetki 

devri olarak (devolution) gerçekleşirken bazı ülkelerde ise yüksek yöneticilere yetki 

genişliği verilmesi (deconcentration) şeklinde meydana gelmiştir. Yerelleşme 

konusunda yöntem tercihinin ülkelerin kamu yönetimi geçmişlerine ve yaşanan 

siyasi, ekonomik ve toplumsal gelişmelere bağlı olduğu anlaşılmaktadır. Yerel 

yönetim mantığı karar verme, planlama, yönetim veya kaynak tahsisi işleriyle ilgili 

yetki ve sorumluluğun her düzeydeki devlet katmanlarından alandaki birimlere 

aktarılmasını gerektirmektedir.107 Yerelleşmeyle ilgili kilit kavramlardan birisi olan 

merkezi kuruluşların alt kademelerine yetki devri (delegation) yerinden yönetimi 

sağlamanın yollarından birisi olarak bazı konularda yerel yönetimleri içerse de, bu 

çalışmanın konusu olmadığından irdelenmeyecek olup diğer iki çeşit aşağıda ayrıntılı 

biçimde incelenecektir. 

Bunlardan yetki genişliği, merkezin yetkilerinden bir kısmının merkezi 

yönetimin taşradaki uzantılarına bırakılması, merkezi yönetimin bu uzantılara belli 

konularda kendiliğinden karar alma yetkisi tanıması anlamına gelmektedir.108 Yetki 

genişliği, yerelleşme açısından bir öncü görev üstlenmiştir. Merkezin, yerelin 

hassasiyetlerini algılaması önce yetki genişliği uygulamaları ile olmuştur. Merkezi 

yönetimin kamu hizmetlerinin yürütülmesiyle ilgili tüm kararları tek başına alıp, 

                                                 
106  Birgül Ayman Güler, Yeni Sağ ve Devletin Değişimi, TODAİE, Ankara, 1996, s. 143. 
107  Abu Elias Sarker, “The Political Economy of Decentralized Governance: An Assessment of Rural 

Local Government Reforms in Bangladesh”, International Journal of Public Administration, 

Vol. 29, 2006, p. 1286. 
108  Şeref Gözübüyük, 2006, s. 39. 
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bizzat uygulama şansı yoktur; bu nedenle taşrada kendisinin şubelerini kurma ve 

onlara yetki genişliği sağlama durumundadır. Bu şekilde taşradaki ajanlarının belli 

oranda esnek davranarak, kamu hizmetini istenilen seviyede görmesini temin etmiş 

olmaktadır. Karar verme bakımından değerlendirildiğinde yetki genişliği sayesinde 

karar alma işlevi idari alanlara ayrılmaktadır. Yerinden yönetimin en zayıf biçimi 

olan109 ve daha çok üniter devletlerde tercih edilen yetki genişliği, merkezi yönetimin 

farklı düzeyleri arasında karar alma yetkisi ile mali ve idari görev ve sorumlulukların 

paylaşımı anlamına gelmektedir. Türk kamu yönetiminde yetki genişliği, merkezi 

yönetimin uygulama aracı olarak kullanılmaktadır. Yetki genişliği ile başkentteki 

merkezi yönetimin sorumlulukları bölgelerde, illerde ve ilçelerde yine merkezi 

yönetimin denetimi altında çalışan yüksek yöneticilere verilmektedir.110 1876 

Anayasası ile birlikte resmiyet kazanan bir ilke olmakla birlikte yetki genişliği Türk 

kamu yönetiminde başlangıçta merkez-yerel ilişkisinde yerelin tarafında 

değerlendirilmiştir. Bu algıya 19. yüzyılın sonlarından, 20. yüzyılın başlarından 

itibaren Prens Sabahattin’in görüşlerinde de şahit olunacaktır. Ancak Prens 

Sabahattin’in görüşlerinin savunucularından Ağaoğlu Ahmet Bey tarafından 

Cumhuriyet’in kurulmasından sonra yapılan çeşitli konuşmalarda bu algının hatalı 

olduğuna yönelik ifadeler vardır. Örneğin Ağaoğlu Ahmet Bey, Cumhuriyet’in 

kuruluşundan kısa süre sonra çıkan bir kanunla ilgili tartışmalar sırasında şu görüşleri 

ileri sürmüştür:  

“Efendiler, malumu âlinizdir ki bir zamanlar memlekette merkeziyet ve 

ademî merkeziyet kavgaları vardı. Ademî merkeziyetin ifade ettiği mana tamamen 

başka bir şeydir. Bu kavga bizim memlekette olduğu gibi, vaktiyle Fransa’da da 

olmuştur. Üçüncü Napolyon zamanında, Üçüncü Napolyon Hükümeti bu işin içinden 

çıkmak için (Dekontraksiyon) diye bir formül buldu ve bunun içinden çıktı. Yani 

hükümetin, kuvvei icraiyenin bir elinden aldığını diğer eline verdi ve efkârı 

umumiyeyi bu suretle iğfal etti”.111  

                                                 
109  John Loughlin, 2009, p. 60. 
110  Arif Erençin, 2007, s. 102. 
111  İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu mucibince azil ve naspları vilayata mevdu maliye 

memurlarından bazılarının doğrudan doğruya vekâletçe tayinleri hakkındaki kanun münasebetiyle 

Ağaoğlu Ahmet Bey’in TBMM’de yaptığı konuşma, TBMM Tutanakları, 2. Dönem, 24. Cilt, 

83. Birleşim, s. 56.  

http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.goruntule?sayfa_no_ilk=56&sayfa_no_son=56&sayf

a_no=56&v_meclis=1&v_donem=2&v_yasama_yili=&v_cilt=24&v_birlesim=083, (16.02.2013). 

http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.goruntule?sayfa_no_ilk=56&sayfa_no_son=56&sayfa_no=56&v_meclis=1&v_donem=2&v_yasama_yili=&v_cilt=24&v_birlesim=083
http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.goruntule?sayfa_no_ilk=56&sayfa_no_son=56&sayfa_no=56&v_meclis=1&v_donem=2&v_yasama_yili=&v_cilt=24&v_birlesim=083
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Görüldüğü gibi Ağaoğlu Ahmet Bey, yetki genişliğini yerellik noktasında bir 

aldatmaca gibi algılamakta; daha geniş anlamıyla yerelleşme talep etmektedir. 1929 

tarihli Vilayet İdaresi Kanunu ile birlikte yetki genişliğinin merkez tarafında yer 

aldığı açıkça ilan edilmiş ve sonrasında 1961 ve 1982 Anayasalarında da bu ilke 

merkezi yönetim başlığı altında zikredilmiş olup, 1982 Anayasası’nın 126. maddesi 

merkezi yönetimi ve yetki genişliği ilkesini anlatmaktadır:  

“Türkiye, merkezi idare kuruluşu bakımından, coğrafya durumuna, ekonomik 

şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre, illere; iller de diğer kademeli 

bölümlere ayrılır. İllerin idaresi yetki genişliği ilkesine dayanır. Kamu hizmetlerinin 

görülmesinde verim ve uyum sağlamak amacıyla, birden çok ili içine alan merkezi 

idare teşkilatı kurulabilir. Bu teşkilatın görev ve yetkileri kanunla düzenlenir”. 

 Yetki genişliğinde merkez yetkilerini taşradaki yüksek yöneticilere 

verebileceği gibi belli kamu hizmetini ülke genelinde üstlenmiş bir kuruluşa ve 

başındaki görevliye de verebilir. Bizim üzerinde durduğumuz yetki genişliğinin ilk 

biçimidir ve Türkiye’de illerin coğrafi yetki genişliği anayasa tarafından düzenlenmiş 

ve merkezi yönetimin takdirine bırakılmamıştır.112  

Merkezin taşra kuruluşlarına verdiği yetki genişliğinin kullanıcısı mülki 

idaredir. Türkiye gibi üniter sisteme sahip ülkelerde merkez-yerel ilişkisi doğrudan 

tesis edilmemiş; bunun yerine merkezin taşrada izdüşümü niteliğinde mülki idare 

aracı kılınmıştır.  Mülki idarenin ne olduğunu anlamak için kavramın kökenine 

bakmak gerekir. “Mülk” kelimesi farklı anlamları da olmakla beraber, “devletin 

egemenliği altındaki toprakların bütünü, ülke” anlamında kullanılmaktadır.113 Bu 

bağlamda “mülki” kavramı bir terim olarak, “ülke yönetimine ilişkin olan” anlamına 

gelmektedir. Mülki idare “merkezi yönetimin egemen olarak, kamu otoritesini ülke 

geneline yaymada benimsemiş olduğu yöntem ve esaslara göre hiyerarşik olarak 

yapılandırılmış taşradaki uzantısı olan idari birimleri kapsayan yönetim sistemini” 

ifade ederken bu modelin tepe yöneticiliği durumundaki mülki idare amirliği, “ülke 

topraklarında idari amaçlarla oluşturulmuş il, ilçe vb. alt birimlerin, merkezin ajanları 

eliyle yönetilmesi eylemi ile bu yönetim faaliyetine ilişkin mevzuat ve bunu 

                                                 
112  Hasan Hüseyin Çevik, Türkiye’de Kamu Yönetimi Sorunları, Seçkin Yayıncılık, 2. Baskı,   

Ankara, 2004, s. 110. 
113  TDK Sözlüğü, http://tdkterim.gov.tr/bts/, (09.05.2010). 

http://tdkterim.gov.tr/bts/
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gerçekleştiren personelden oluşan yönetim” olarak tanımlanabilir.114 Türk kamu 

yönetiminde mülki idare amirleri Osmanlı İmparatorluğu’ndan bu yana beylerbeyi, 

sancak beyi, vali, mutasarrıf, kaymakam, mülkiye müfettişi, vali muavini 

(yardımcısı), mektupçu, hukuk işleri müdürü, maiyet memuru (kaymakam adayı) 

gibi pek çok unvan taşıya gelmiştir. Merkezi yönetim tarafından atanan mülki idare 

amirleri belli idari kurallar çerçevesinde ülkenin dört bir yanındaki il ve ilçelerde 

kamu hizmetini yürütürken, aynı zamanda İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatı başta 

olmak üzere, başbakanlık ve diğer bakanlıklarda da görev almaktadır.115 

Yetki genişliği ve uygulayıcısı mülki idareden sonra ele alınması gereken bir 

diğer konu merkezin yerinden yönetim kuruluşlarına yetki devridir. Modern devletin 

yetki devri olmadan işlemesi mümkün değildir.116 Yetki genişliği ilkesinin mülki 

idareyle bağlantısına benzer şekilde yetki devri ilkesi de yerinden yönetimle 

ilişkilidir. Yerinden yönetimin gerçekleşmesi, diğer bir deyişle yetkilerin merkezden 

çevre birimlerine devredilmesi için bu yetkilerin önce bir merkezde toplanması 

gerekir. Merkezin aktarmadığı yetkiler kendi sorumluluğunda olup aktarılan yetkiler 

yerel yönetimlerin sorumluluğundadır. Yetki devriyle bağlantılı olarak genel yetki-

özel yetki konusuna değinmek gerekir. Bu ayrımdan anlaşılması gereken kamusal ve 

yarı kamusal nitelikteki hizmetlerin merkezi yönetim ve yerel yönetim birimleri 

arasındaki dağılımıdır. Dışsallık, tarihi ve siyasi nedenler gibi çeşitli etkenler bu 

ayrımın temelini oluşturmaktadır. Türkiye örneğinde 2002 sonrası reformlarla 

birlikte yerelleşme tercihinin bir sonucu olarak belediye ve il özel idarelerinin her 

ikisinin de genel yetkili hale getirilmesi söz konusu olmuştur. Öte yandan, yetkilerin 

bir kısmını yerel ya da bölgesel birimlere devreden merkez, kendi takdirine bağlı 

olarak onları geri alabilir.117 Fransız politikacısı Odilon, yerinden yönetimi ve 

                                                 
114  Ömer Bozkurt, Turgay Ergun, Kamu Yönetimi Sözlüğü, (Ed: Seriye Sezen), 2008. 
115  Mülki idare amirlerinin, görevlerine ve hayatlarına dair pek çok anı kitabı bulunmakta olup 

bazıları şunlardır: Ziya Çoker, Bir Valinin İl Yönetimine İlişkin Görüş ve Anıları, Kazancı 

Matbaacılık, İstanbul 1999; Ahmet Vefik Kitapçıgil, Vali Kitapçıgil'in Anıları, Lebib Yalkın 

Yayınları, 1993; Hüseyin Öğütçen, Anılar: Bir İdarecinin Zamanla Yarışı, TİD Yayını Anı 

Dizisi No: 2, Cem Ofset, 1994; Mehmet Aldan, İz Bırakan Mülki İdare Amirleri (3 Cilt), 

İçişleri Bakanlığı APK Yayın No: 27, Ankara 1990; Mehmet Aldan, Anılar: Mülki İdarede Bir 

Ömür, TİD Yayını Anı Dizisi No: 1, Erk Yayıncılık, 1992; Ahmet Özer, Bir İdarecinin Onur 

Savaşı, Gözlem Yayıncılık, Ankara 2007; Ertuğrul Taylan, Kaymakam Günlüğü, TİD Yayını; 

Ahmet Turan Ayhan, Hizmete Adanmış Bir Ömür: Galip Demirel, Malatya Valiliği Malatya 

Kitaplığı Yayını, İstanbul, 2013. 
116  Matthew Flinders, Delegated Governance and the British State Walking without Order, 

Oxford University Press Inc., New York, 2008, p. 3. 
117  Oktay Uygun, Federal Devlet, 1. Basım, Çınar Yayınları, İstanbul, Ekim 1996, s. 163. 

http://www.seckin.com.tr/browser/fa/982349188/title/omer-bozkurt.html
http://www.seckin.com.tr/browser/fa/823552836/title/turgay-ergun.html
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devletin yerele inme faaliyetini değerlendirirken “çekiç aynı çekiç, yalnız biz sapını 

kısalttık” açıklamasında bulunmuştur.118 Bununla birlikte, merkezin yerel 

yönetimlere verdiği önemli yetkileri geri almasının siyasi, idari ve hukuki 

sonuçlarının olacağını unutmamak gerekir.  

Yetkiyi geri almanın yanında üniter devletlerde yönetimler arası ilişkinin bir 

boyutu olarak merkezin, yerinden yönetim kuruluşları üzerinde çeşitli vesayet 

denetimleri uygulama yetkisi vardır. Bu kapsamda merkezi yönetim ile yerel 

yönetimler arasındaki ilişkilerin siyasi, idari ve mali olmak üzere üç yönü vardır. 

Bunlar birbirlerini yakından etkiler ve belirler. Merkezi yönetim ile yerel yönetimler 

arasındaki ilişkilerin siyasi ve idari nitelikte olanları idare hukukumuzda “idari 

vesayet” diye bilinen, gözetim ve denetim yetkisinin sonuçlarıdır.119 İdari vesayet, 

merkezi yönetimin “yerel yönetimlerin kararları, eylem ve işlemleri, organları ve 

personeli üzerinde, kamu yararı amacıyla uyguladığı”120 denetim türüdür. İdari 

vesayet, merkezin yerel yönetimlerin icrai kararlarını, idari eylem ve hareketlerini 

denetleme ve bu kararları bozabilme yetkisi olarak tarif edilmektedir.121 Kamu 

hizmetlerinde uyum ve birliğin sağlanması, hizmetlerin hem merkezi yönetim hem 

de yerel yönetimler tarafından bölüşülmüş olması, ülkenin tümünde hizmet kalitesi 

bakımından tek düzelik sağlanması gibi nedenlerle idari vesayet denetimi yapma 

devletin hem görevi hem de sorumluluğudur. İdari vesayetin Türk hukukundaki yeri 

konusunda Anayasa Mahkemesi bir kararında aşağıdaki şekilde yorumda 

bulunmuştur:122 

“İdari vesayet merkezden yönetimin elinde sadece salt ve biçimsel bir 

denetim ve otorite aracı olarak düşünülemez. Bu yetki, aynı zamanda 

demokratikleşme sürecinde yerel plandaki katılımcı yönetimi sosyal hukuk devleti 

                                                 
118  Hayrettin Yıldız, “Fransız Yerel Yönetim Sistemi”, 

yalova.edu.tr/Files/UserFiles/83/13_Yildiz.docx,  (09.09.2013). 
119  Murat Akçakaya, “Belediyeler Üzerindeki Vesayet Çıkmazı”, Sayıştay Dergisi, Sayı 38, Ankara, 

Temmuz-Eylül 2000, s. 189.  
120  Tahir Aktan, “Mahalli İdarelerde Vesayet Denetimi”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 9, Sayı 3, 

Ankara, 1976, s. 4; Nuri Tortop, “Özerk, Üretken ve Katılımcı Mahalli İdare Anlayışı”, Amme 

İdaresi Dergisi, Cilt 24, Sayı 4, Ankara, Aralık 1991,  s. 8. 
121  Sıddık Sami Onar, İdare Hukukunun Umumi Esasları, İstanbul Maarif Matbaası, 1952,  s. 473. 
122  İl daimi encümeninde atanmış üye bulunmasına ilişkin 3360 sayılı eski İl Özel İdaresi 

Kanunu’nun ilgili hükümlerini iptal ettiği 22.06.1988 gün ve E.87/18, K.88/23 sayılı Karar metni 

için bkz:  

http://www.kararlar.anayasa.gov.tr/kararYeni.php?l=manage_karar&ref=show&action=karar&id

=810&content=, (18.03.2013). 

http://www.kararlar.anayasa.gov.tr/kararYeni.php?l=manage_karar&ref=show&action=karar&id=810&content
http://www.kararlar.anayasa.gov.tr/kararYeni.php?l=manage_karar&ref=show&action=karar&id=810&content
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anlayışı doğrultusunda geliştirici, toplumsal dayanışmayı güçlendirici, anayasanın 

öngördüğü temel hak ve özgürlüklere saygı bilincini yüceltici, çağdaş ve uygar bir 

eğitim yöntemi olarak da değerlendirilmelidir”. 

Merkezi yönetimin, yerel yönetimlerin kararları ile iş ve işlemleri üzerindeki 

idari vesayeti uygulama şekilleri “onama, iptal, izin, erteleme ve yerine geçme” 

şeklinde sıralanabilir. İdari vesayet denetimi ast-üst ilişkisi yaratmamaktadır.123 İdari 

vesayette genel amaç, kamu düzenini, ülke bütünlüğünü, kamu yararını sağlamaktır. 

Bu açıdan, ne derece eleştirilirse eleştirilsin, bu görev ve yetkilerin kullanılışı, 

kuşkusuz biçim ve öz açısından kanunlara uygun biçimde kullanılması dışında, 

tartışma ve itiraz konusu yapılamaz.124  Merkezin, yerel üzerinde yürüttüğü idari 

vesayet denetimi için iki ana gerekçe ileri sürülmektedir: Yerel yönetim birimlerine 

devredilmiş de olsa bütün kamu hizmetleri üzerinde son ve temel sorumluluğun, 

merkezi yönetime ait olması ve merkezi yönetimin, bütün ülkede kamu hizmetlerine 

ilişkin olarak asgari bazı standartların gerçekleştirilmesini isteme yetkisi.125 İdari 

vesayet denetimi, ancak üniter devlet yapısında uygulanan bir denetim türüdür; 

federal sisteme sahip ülkelerde bu anlamda idari vesayet söz konusu değildir.126 Bu 

ifadeyi destekler biçimde Karasu’ya göre idari vesayet, kamu yönetiminin kuruluş ve 

işleyişinin temel ilkeleri içinde yer alan ve anayasanın 123. maddesinde düzenlenen 

“idarenin bütünlüğü” ilkesinin bir uygulama aracı olarak değerlendirilmelidir.127 

Daha önce ifade edildiği gibi idarenin bütünlüğü, üniter devlet için geçerli bir ilkedir. 

İdari vesayet yetkisi, yerel hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde 

yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve 

yerel ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacını taşımaktadır. İdari vesayetin iki 

yönü bulunmaktadır: hukukilik ve/veya yerindelik denetimi. Pek çok ülkede bu iki 

denetim şekli birlikte uygulanmaktadır. Türk kamu yönetiminde bu yetki anayasanın 

127. maddesinde “Merkezi idare, mahalli idareler üzerinde, mahalli hizmetlerin 

                                                 
123  Mahalli İdarelerin Yeniden Yapılandırılması: Yerel Yönetim Reformu (Özel İhtisas 

Komisyonu Raporu), TOBB Yayın No. 303, Ankara, 1996, s. 9. 
124  Ziya Çoker, Belediye ve Mülki İdare Amirleri İlişkileri, TODAİE-Yerel Yönetimler Araştırma 

ve Eğitim Merkezi, İlksan Matbaası, Ankara, 1999, s. 2. 
125  W. Howen, A. Van Den Elshout, Mahalli İçin Merkezde Yürütülen Hizmetler, (Çev: Selçuk 

Yalçındağ), TODAİE Yayını No: 126, Ankara, 1972, s. 155. 
126  Sabri Coşkun, İdarenin İdari Denetiminde İdari Vesayet, Ankara, 1976, s. 20. 
127 Koray Karasu, “Kamu Örgütlenmesi Boyutuyla Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarısı”, A.Ü. 

SBFGETA Tartışma Metinleri, Özel Sayı 2, No: 60, Ankara, 2003, s. 56.  
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idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin 

sağlanması, toplum yararının korunması ve mahalli ihtiyaçların gereği gibi 

karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde idari vesayet 

yetkisine sahiptir” şeklinde ifade edilmektedir. Mülki idarenin en önemli ilkelerinden 

olan idari vesayetin merkezi yönetim adına taşrada uygulayıcısı mülki idare 

amirleridir. Merkezde ise bu yetkiyi İçişleri Bakanı kullanmaktadır. Hâlihazırda Türk 

kamu yönetiminde çeşitli idari vesayet biçimlerine dayanak teşkil eden çok sayıda 

kanun bulunmaktadır. 128 

İdari vesayet ilkesi gereğince İçişleri Bakanlığı yerel yönetimleri periyodik 

dönemler halinde denetime tabi tutmakta, haklarında şikâyet varsa bu şikâyetleri 

incelemekte ve yerel yöneticiler hakkında soruşturma yapılıp yapılmamasına karar 

vermektedir. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın (AYYÖŞ) 8/2. maddesi; 

“yerel makamların faaliyetlerinin idari denetimi normal olarak sadece kanunla ve 

anayasal ilkelerle uygunluk sağlamak amacıyla yapılacaktır. Bununla beraber, üst 

makamlar yerel makamları yetkili kıldıkları işlerin gereğine göre yapılıp 

yapılmadığını idari denetime tabi tutabileceklerdir” derken hem hukuka uygunluk 

hem de kısıtlı ve belli bir amaca yönelik yerindelik denetimi içerikli bir vesayet 

denetimine izin vermektedir. İdari vesayet yetkisinin öneminden dolayı, sınırlarının 

belirlenmesine yönelik çeşitli yargı kararları da bulunmaktadır. Örneğin Anayasa 

Mahkemesi, 26.09.1991 tarihli, E: 1990/38, K: 1991/32 sayılı kararında idari vesayet 

yetkisini; merkezi yönetimin yerel yönetim organları ve onların çalışmaları üzerinde, 

kamu yararını korumak amacıyla üst otoritelere kanunla verilen yetkilerin bütünü 

olarak tanımlamıştır. Anayasa Mahkemesi’nin 08.12.2004 tarihli ve E: 2004/61, K: 

2004/123 sayılı başka bir kararında “Anayasaya göre mahalli müşterek ihtiyaçlar 

yerel yönetimlerce karşılanır ve yerel yönetimler, özerk kuruluşlar olup merkezi 

yönetimin hiyerarşik denetimi dışında faaliyetlerini sürdürürler” denilmiştir. Yine 

benzer biçimde Danıştay 6. Dairesi de E: 1997/1376, K: 1979/619 sayılı kararında 

                                                 
128  Mevcut durumda Türk kamu yönetiminde çeşitli idari vesayet biçimlerine dayanak teşkil eden 

kanunlar şunlardır: 18.03.1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanunu, 10.06.1949 tarihli ve 5442 sayılı 

İl İdaresi Kanunu, 10.07.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 04.03.2005 

tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu, 

14.02.1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 

10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 02.07.2008 tarihli ve 

5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi 

Hakkında Kanun, 03.12.2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, 14.06.2012 tarihli ve 6328 

sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu. 
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“Belediyeler, merkezi yönetimin hiyerarşisine tabi olmadığı gibi kanunlarda 

belirtilen haller dışında merkezi yönetimin vesayeti altında da bulunmadığından 

kamu hizmeti alanında aldığı kararları merkezi yönetimin müdahalesi olmadan 

yerine getirmek olanağına da sahiptirler” yargısına varmıştır. Söz konusu mahkeme 

kararları, idari vesayet yetkisini tanımlamış ve yerel yönetimlerin özerkliklerini 

garanti altına almıştır. 

İdari vesayet konusunda yüksek mahkemeler tarafından verilen diğer bir karar 

Danıştay’a aittir. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 

24.04.2012 gün ve 11085 sayılı Genelgesi’nin 1. maddesi, İstanbul ve Kocaeli 

haricindeki büyükşehir belediyesi kurulan illerdeki bütün belde belediyelerinin 

tahsis, satış ve kiralama, yeni personel istihdamı, iş ve toplu iş sözleşmesinin 

yapılması, yeni nazım ve uygulama imar planı yapılması, imar planı değişikliği ve 

revizyonu ile inşaat ruhsatı işlemleri hariç her türlü imar uygulaması, iş makineleri 

ve diğer taşıtların satılması, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesindeki 

hükümler saklı kalmak kaydıyla borçlanmaları ve ticari plaka verilmesi ile ilgili 

işlemlerinin valilik onayı ile yapılacağı hükmünü düzenlemişti. Genelgeye karşı 

açılan dava üzerine Danıştay 8. Dairesi öneminden dolayı aşağıda uzunca 

alıntıladığımız 11.09.2012 tarihli ve E. 2012/5614 sayılı kararıyla şu hükmü 

oluşturmuştur: 

“İdari vesayet, merkezi yönetimin yerel yönetimlerin icrai kararlarını onama, 

geri çevirme ve kimi ayrık durumlarda da değiştirerek onama yetkisidir. Başka bir 

anlatımla, merkezi yönetime yerinden yönetim organları ve onların çalışmaları 

üzerinde, kamu yararını korumak amacıyla üst otoritelere yasayla verilen yetkilerin 

bütünüdür. Bu yetki yerel yönetimlerin etkisini ortadan kaldıracak etkisiz kılacak 

biçimde kullanılamayacağı gibi kanunda öngörülen vesayet denetimine ilişkin 

sınırların yorum yoluyla genişletilmesine de hukuken olanak bulunmamaktadır. 

Yukarıda aktarılan Anayasa kuralından da anlaşılacağı üzere merkezi idare içerisinde 

yer alan valiliklere belediyelerin kimi işlemleri üzerinde onay yetkisi tanınması, ancak 

kanunda öngörüldüğü takdirde mümkün olup; böyle bir yetkinin başka bir düzenleme 

ile tanınmasına hukuken olanak bulunmamaktadır. Vesayet yetkisi Anayasa’nın 123. 

maddesi ile öngörülen idarenin bütünlüğü ilkesini sağlamanın bir aracı olmakla 

birlikte sadece bu ilkeden hareketle vesayet yetkisinin kanunla öngörülmesine gerek 

olmadığı sonucuna varılması da mümkün değildir. Dava konusu Genelge ile valilik 

onayına bağlanan işlemlere ilişkin mevzuatın incelenmesinden ise, ilgili konuların 
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valilik onayı ile yapılabileceğine ilişkin yasal bir düzenlemeye yer verilmediği 

görülmektedir. Bu durumda, Yasada açıkça tanımlanmamış bir vesayet yetkisi 

öngören dava konusu Genelgede hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Öte yandan, 

açıkça hukuka aykırı olan dava konusu Genelgenin uygulanması halinde belediye 

hizmetlerinin aksayacağı ve hizmetten yararlanan vatandaşlar yönünden telafisi güç 

veya imkânsız zararlara neden olabileceği açıktır”. 

Söz konusu karardaki, idari vesayetin yerel yönetimleri etkisiz kılacak 

biçimde kullanılamayacağına ve kanunda öngörülen vesayet denetimine ilişkin 

sınırların yorum yoluyla genişletilmeyeceğine dair ifadeler dikkat çekicidir. Esasen 

bu genelgenin iptal edilen içeriği çalışma içerisinde sıkça vurgulanan merkezi 

idarenin, mülki idareyi kolaylaştırıcı olarak kullanmasına örnektir. Merkezi idare, 

bazı durumlarda kanunları göz ardı edip mülki idareye yetki aşımına gidecek şekilde 

görevler yükleyebilmektedir. 

Konuyla ilgili son gelişme Anayasa Mahkemesi’nin 5393 sayılı kanunun 23. 

maddesindeki “mülki idare amiri hukuka aykırı gördüğü kararlar aleyhine idari 

yargıya başvurabilir” hükmünü 04.02.2010 tarihli ve E.2008/27, K:2010/29 ve E: 

2008/28, K: 2010/30 sayılı kararla iptal etmesiyle yaşanmıştır. 22.06.2010 tarihli ve 

27619 sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanan bu karar bir yıl sonra yürürlüğe girmiştir. 

Bu arada iptal edilen hüküm çerçevesinde açılan bir dava üzerine Danıştay İdari 

Dava Daireleri Genel Kurulu 18.03.2013 tarihli ve E:2012/1896, K: 2013/914 sayılı 

kararında; 

“…Vesayet yetkisi kapsamında değerlendirilen mülki idare amirinin hukuka 

aykırı gördüğü kararlar aleyhine idari yargıya başvurabilme yetkisi her ne kadar 

Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişse de iptal kararının gerekçesi ve daha 

sonra aynı nitelikte verilmiş olan yukarıda yer verilen Anayasa Mahkemesi kararı 

dikkate alındığında, mahalli idarelerin “mahalli” niteliği aşan kamu hizmetlerine 

ilişkin iş ve işlemlerine karşı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 2. Maddesi 

kapsamında sübjektif dava ehliyeti bulunan mülki idare amiri tarafından dava 

açılabileceği sonucuna varılmıştır”. 

Görüldüğü gibi idari vesayet yetkisi niteliğindeki bir madde Anayasa 

Mahkemesi tarafından iptal edilmiş olsa da Danıştay İdari Dava Daireleri Genel 

Kurulu’nun söz konusu kararıyla belli şartlar altında yeniden kullanılabilir hale 
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gelmiştir. İdari vesayet yetkisi 1876 yılından bu yana Osmanlı-Türk anayasalarında 

yer almış olup, anayasalarda ele alınış biçimleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

Tablo 1. Osmanlı - Türk Anayasalarında İdari Vesayet Derecesi 

Anayasa İdari Vesayet Düzenlemeleri 

1876 Güçlü 

1921 Zayıf 

1924 Güçlü 

1961 Zayıf 

1982 Güçlü 

 

Merkezi yönetimin toprak üzerinde örgütlenme biçimlerinden mülki idareyi 

ve dayanağı olan yetki genişliği ile idari vesayet ilkelerini tanımladıktan sonra diğer 

bir örgütlenme yöntemi olarak yerinden yönetimi incelemek gerekir. Fransız idare 

hukuku öğretisinden ortaya çıkan bir kavram olarak yerinden yönetim, topluma 

sunulacak yerel hizmetlerin; devlet mekanizmasınca tek elden değil; merkezi teşkilat 

içinde yer almayan ve merkezi yönetim hiyerarşisine dâhil olmayan, nispi özerkliğe 

sahip tüzel kişiler tarafından yürütülmesidir.129 Literatürde genel kabul gören 

anlayışa göre yerinden yönetim siyasi ve idari olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

Siyasi yerinden yönetim iktidar paylaşımını; idari yerinden yönetim ise görev 

bölüşümünü anlatmaktadır. 

Siyasi yerinden yönetim, siyasi gücün merkezi yönetim ile yerel yönetimler 

arasında bölüşümüdür. Bu sistemde siyasi otorite merkezde toplanmamış, çeşitli 

birimler arasında paylaştırılmıştır. Siyasi yerinden yönetim, merkezi yönetimle yerel 

yönetimler arasında eyalet, kanton, lander vb. adlarla ayrı bir idari kademe oluşturan 

ve idari yetkilerin yanı sıra belli ölçüde yasama ve yargılama yetkileri olan yönetim 

biçimlerini anlatır.130 Bu konuda en bilinen örnek federal devletlerdir.131 Siyasi 

                                                 
129  Atilla Nalbant, 2012, s. 39. 
130  Ahmet Ulusoy, Tekin Akdemir, Mahalli İdareler, Seçkin Yayınları, Ankara, 2001, s. 25. 
131  Klasik Teori’ye göre federal devletlerin genel özelliklerini Oktay Uygun şu şekilde sıralamıştır: 1. 

Yönetimlerin bağımsızlığı ve eşitliği, 2. İktidarın bölünmesi, 3. Güvenceli iktidar bölüşümü: a 

Anayasanın üstünlüğü, b Her iki yönetim düzeyi ile yurttaşlar arasında doğrudan iletişim 

kanallarının bulunması, c Yetki uyuşmazlıklarını çözecek bir organın varlığı, 4 Devlet 
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yerinden yönetim, daha önce incelediğimiz işlevsel sisteme uygun olan yönetim 

biçimidir. 

İdari yerinden yönetim, yerel nitelikteki kamu hizmetleri ile bazı teknik, ticari 

ve kültürel nitelikteki hizmetlerin, merkezi yönetimin hiyerarşik yapısı dışında 

teşkilatlanan, kamu tüzel kişiliğine sahip kuruluşlarca yürütülmesidir. Bu kamu tüzel 

kişileri ya belli coğrafi bölgelerde yaşayan halkı ya da eğitim, sanayi, ticaret kültür 

gibi belli bazı hizmetleri temsil eder. Fakat hiçbir zaman siyasi yerinden yönetim 

kuruluşlarında olduğu gibi,  bir bölgede yaşayan topluluğun egemenlik hakkını 

temsil etmez.132 İdari yerinden yönetimi, hizmet yönünden ve yer yönünden olmak 

üzere iki gruba ayırıp daha ayrıntılı incelemek gerekir. 

İlk grup içerisindeki hizmet yerinden yönetim ilkesinin ve sisteminin 

doğurduğu yönetim kurumlarına hizmet yönünden yerinden yönetim veya işlevsel 

yerinden yönetim kuruluşları denilmektedir.133 Merkezi yönetimin hiyerarşisine bağlı 

olmayan bu kuruluşlar, görev alanına giren hizmetlerin yürütülmesine ilişkin 

kararları kendi organları tarafından alır ve uygular. Bu kuruluşlara örnek olarak 

üniversiteler, TRT, ticaret ve sanayi odaları ile barolar gibi kamu kurumu 

niteliğindeki meslek kuruluşları gösterilebilir.134 İşlevsel yerinden yönetim 

kuruluşlarının il sistemi yerine taşra yönetiminin tamamını oluşturduğu yönetim 

modeline daha önce değindiğimiz gibi işlevsel sistem adı verilmektedir. 

İkinci grup içerisindeki yer yönünden yerinden yönetim kurumu olan yerel 

yönetimleri liberal yaklaşım yerel halk tarafından seçilmiş kişilerce yönetilen, tüzel 

kişiliğe sahip, özerk, bütçesi ve mali imkânları olan idari birimler olarak 

tanımlamaktadır.135 Bu açıdan, yerel yönetimler yerel bir topluluğun ortak 

gereksinmelerini karşılamak amacıyla oluşturulan bir kamusal örgütlenme biçimidir. 

Yerel yönetimlerin, devletin tüzel kişiliği dışında ayrı bir tüzel kişiliği, malvarlığı, 

kendine özgü gelir kaynakları bulunmaktadır.136 Yerel yönetimleri önemli kılan 

                                                                                                                                          
organlarının paralel örgütlenmesi, 5 Federe birimlerin federal yasama organında temsil edilmesi. 

Daha fazla bilgi için bkz: Oktay Uygun, 1996, s. 29-38. 
132  Ahmet Ulusoy, Tekin Akdemir, 2001, s. 26. 
133  Lütfi Duran, İdare Hukuku, İ.Ü.H.F. Yayını, İstanbul, 1982, s.54. 
134  Ahmet Ulusoy, Tekin Akdemir, 2001, s. 27. 
135  Birgül Ayman Güler, Yerel Yönetimler: Liberal Açıklamalara Eleştirel Yaklaşım, TODAİE 

Yayınları No: 280, Ankara, s. 8. 
136  Ömer Bozkurt, Turgay Ergun, (Ed: Seriye Sezen), 2008, s. 259. 
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özellikleri, özerklikleridir. Yerel yönetimleri tanımlarken birlikte kullanılan özerklik 

kavramını yakından incelemek gerekir.  

Karasu’ya göre, kamu örgütlenmesinde özerklikten söz etmek için, yapısal 

ayrışmanın, bir başka deyişle en azından iki ayrı yapının var olması gerekir. 

Özerklik, üstün olan yapı (devlet tüzel kişiliği) ile ondan ayrı tüzel kişiliğe sahip 

yapılar arasındaki ilişkiyi ifade eder.137 Konumuz açısından özerklik, yerel 

yönetimlerin kendi hizmetlerini kendi sorumlulukları altında ve ülke yararları 

doğrultusunda düzenlemesi demektir. Yapı olarak özerkliğin tanımının yanı sıra 

yetki olarak özerkliğin de tanımlanması gerekir. Yetki olarak özerklikten kasıt, bir 

topluluğun ya da tüzelkişiliğin kendilerini yöneten kuralların tümünü ya da bir 

bölümünü bizzat saptayabilmeleri veya anayasa ve kanunların çizdiği sınırlar içinde 

davranabilme özgürlüğü ve yetkisine sahip olabilmesidir.138 Kavramın yerel 

yönetimler için kullanımı söz konusu olduğunda AYYÖŞ’ün 3. maddesi, özerk yerel 

yönetimi “yerel makamların kanunlarla belirlenen sınırlar çerçevesinde, kamu 

işlerinin önemli bir bölümünü kendi sorumlulukları altında ve yerel nüfusun çıkarları 

doğrultusunda düzenleme ve yönetme hakkı ve imkânı tanınması” biçiminde 

tanımlamaktadır. Şart’ın 4. maddesinde ise; “Yerel makamlara verilen yetkiler 

normal olarak tam ve münhasırdır. Kanunda öngörülen durumların dışında, bu 

yetkiler öteki merkezi veya bölgesel makamlar tarafından zayıflatılamaz veya 

sınırlandırılamaz” hükmü yer almaktadır.139 Bu şekilde yerel yönetimlere verilen 

özerkliğin sınırlandırılamayacağı garanti altına alınmıştır. Öte yandan yerel özerklik 

ilkesi, daha önce incelediğimiz idari vesayet ilkesinin karşısında önem taşımaktadır. 

İdari vesayet kavramı ile yerel özerklik kavramları arasında ters orantılı olarak 

işleyen yakın bir ilişki vardır.140 AYYÖŞ, bu ilkenin çerçevesini yerel yönetimlerin, 

kanunlarla belirlenen sınırlar çerçevesinde, kamu işlerinin önemli bir bölümünü 

kendi sorumlulukları altında, yerel nüfusun çıkarları doğrultusunda düzenleme, 

                                                 
137 Koray Karasu, “Merkezi Yönetim Yerel Yönetim İlişkileri: Özerklik”, 5. Ulusal Yerel Yönetimler 

Sempozyumu, 21-23 Kasım 2011, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Temmuz, 2013, 

Ankara, s. 399, http://80.251.40.59/politics.ankara.edu.tr/karasu/karasuozerklik.pdf, (20.08.2014). 
138  Cengiz Akın, “Türkiye’de Yerel Özerkliğin Anlamı”, Türk İdare Dergisi, Sayı 414, Ankara, 

1997, s. 114. 
139  http://www.avrupakonseyi.org.tr/antlasma/aas_122.htm, (21.10.2010). 
140  Şeref Gözübüyük, 2006,  s. 41; Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi, Okutman Yayıncılık, Ankara, 

2008, s. 180. 

http://80.251.40.59/politics.ankara.edu.tr/karasu/karasuozerklik.pdf
http://www.avrupakonseyi.org.tr/antlasma/aas_122.htm
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yönetme hakkı ve olanağı olarak çizmiştir.141 5393 sayılı kanunun 3. maddesinde de 

“Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere 

kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali 

özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi” ifadeleriyle tanımlanan belediyelerin, özerkliğine 

açık bir vurgu yapılmıştır. 6360 sayılı kanunun 4. maddesi de özerklikle ilgili benzer 

hükümlere sahiptir. Yerel özerklik, başka bir açıdan ise yerel yönetimin görev ve 

sorumluklarını yerine getirirken, merkezin denetiminden bağımsız hareket edebilme 

yetisiyle ve kendini merkezi idareye ihtiyaç duymadan yönetme kapasitesiyle 

açıklanmaktadır.142 

Merkeze ihtiyaç duyulan konular genelde idari ve mali hususlarla bağlantılı 

olduğu için yerel özerkliği iki açıdan ele almak mümkündür: idari özerklik ve mali 

özerklik. İdari özerklik, özerk kuruluşların kendi organları aracılığıyla serbest olarak 

karar alabilmelerini ifade eder. Bu karar organlarının seçimle iş başına gelmeleri 

idari özerkliğin ön koşulu olarak kabul edilmektedir. Mali özerklik ise özerk 

kuruluşların ayrı mal varlığına ve gelir kaynaklarına sahip olabilmelerini ve 

kanunların öngördüğü esaslar çerçevesinde kendi organlarının kararlarına dayanarak 

harcama yapabilmelerini öngörür.143 Çalışmanın İkinci Bölümü’nde ayrıntılı 

inceleyeceğimiz üzere 2002 sonrası reformlarla yerel yönetimlerin, özellikle 

büyükşehir belediyelerinin idari özerklikleri genişletilmiş, ancak mali özerklikleri 

konusunda yeterli gelişme olmamıştır. Başka bir ifadeyle yerel yönetimlerin öz 

kaynakları yerine merkezden gönderilen paylara bağımlı kalmasına izin verilmiştir. 

Şimdiye kadar anlattığımız merkezi ve yerel yönetim yapılanmasını aşağıdaki 

şekilde özetlemek mümkündür: 

 

                                                 
141  Cevat Geray, “Kentsel Yaşam Kalitesi ve Belediyeler”, Türk İdare Dergisi, Sayı 421,  Ankara, 

1998, s. 342. 
142 Harold Wolman, M. Goldsmith, Urban Politics and Policy: A Comparative Perspective, 

Blackwell, London, 1992, s. 45. 
143  Ruşen Keleş, Yerinden Yönetim ve Siyaset, Cem Yayınevi, İstanbul, 1994, s. 43. 
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Grafik 1. Devlet Örgütlenmesi ve İlkeler 

 

Çalışmanın bu bölümünde modern devletle ilgili tarihsel süreçle birlikte 

mülki idarenin ortaya çıkmasına zemin hazırlayan gelişmeler ve bu gelişmelere 

dayanak sağlayan kavramsal ve kuramsal alt yapı ortaya konulmuş; mülki idare ve 

yerel yönetimler bakımından kilit kavramların çok boyutlu analizleri yapılmıştır. 

Modern devlet ve mülki idarenin dönüşümüyle ilgili kavramsal ve teorik 

tartışmalarda kullanılacak temeli oluşturmanın ardından son kamu yönetimi ve yerel 

yönetimler reformunu değerlendirmek için, Osmanlı İmparatorluğu döneminde mülki 

idare konusundaki tarihsel gelişmeleri inceleyelim. 
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II. Osmanlı İmparatorluğu’nda Mülki İdare ve Gelişim Evreleri 

Mülki idareyi iyi anlayabilmek için Osmanlı İmparatorluğu, hatta daha önceki 

dönemlerden başlayarak doğup gelişimine neden olan gelişmeleri yakından 

incelemek gerekir. Çünkü mülki idare, uzun zaman içerisinde yaşanan süreçlerle 

biçimlenmiştir. Bu sistemi doğru anlamak aynı zamanda Türk kamu yönetimini 

anlamanın ipuçlarını verecektir. 

Kuruluş yıllarında Osmanlılar, uç beyi olarak mensubu oldukları Selçuklu 

devletine yapı ve işleyiş bakımından benzeyen örgütler meydana getirmiştir.144 

Ancak Roma-Bizans dönemi idari birim sınırlarının Selçuklu dönemi idari 

birimlerinin145 altyapısını oluşturduğunu ve Selçuklu dönemi idari birimlerinin de 

Selçuklu dönemi sonunda ortaya çıkan Anadolu Türk beyliklerinin potansiyel 

egemenlik alanlarını karşıladığı ve tarihsel süreçte süreklilik gösterdiğini de hatırda 

tutmak gerekir.146 Dolayısıyla Osmanlı İmparatorluğu’nun merkezi ve taşra yönetimi 

biçimlenirken hâkim olunan alanda, toprak üzerindeki örgütlenmesi, geçmiş 

yönetimlerden esinlenmeler içermektedir. 

Ülkemizde mülki idare temel olarak 1864 sonrasının düzenlemesi olmakla 

birlikte öncesinde de Osmanlı İmparatorluğu’nun ülke yönetimi ile ilgili 

uygulamalarında mülki idarenin örneklerini görmek mümkündür. Bu bağlamda 

Osmanlı İmparatorluğu’nda II. Bayezid ile başlayıp Fatih Sultan Mehmet ile devam 

eden bir merkezileşme çabasından söz edilebilir.147 Osmanlı İmparatorluğu’nda 

Abbasî ve Selçuklu tecrübelerine dayanan “tımar-ikta” uygulaması ve toprak rejimi, 

eyalet örgütlenmesinin ve mülki idarenin temel ekseni olmuştur.148 Çünkü askeri 

temeller üzerine kurulmuş İmparatorluğun merkez gibi taşra örgütlenmesi de askeri 

                                                 
144  Gönül Budak Solakoğlu, “Osmanlı Devlet Örgütü’nün Weberyen Açıdan İncelenmesi”, Amme 

İdaresi Dergisi, Cilt 27, Sayı 3, Ankara, 1994, s. 90. 
145  Selçuklu dönemi yönetim sistemi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: Koray Özcan, “Anadolu’da 

Selçuklu Dönemi İdare Sisteminin Mekânsal Örgütlenmeleri: Selçuklu İdarî Birim 

Organizasyonları (ve Evrimi)”, Ahmet Yesevi Üniversitesi Bilig Dergisi, Sayı 36, Kış 2006, s. 

201-226. 
146 Koray Özcan, “Ortaçağda Anadolu’nun İdarî Coğrafyasına Bakış Anadolu’da Selçuklu İdarî 

Birimleri”, Coğrafi Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, 2005, s. 85. 
147  Yaşar Yücel, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Desantralizasyona (Adem-i Merkeziyet) Genel 

Gözlemler”, Belleten, Cilt 37, No. 152, 1974, s. 657; Osmanlı İmparatorluğu’nun güçlü bir 

merkezi devlet esasına göre, patrimonyalizm gereğince yönetildiği görüşü yaygın olmasına 

karşılık eleştirilerle de karşılanan bir görüştür. Bu eleştiriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz: 

Demet Dinler, “Türkiye’de Güçlü Devlet Geleneği Tezinin Eleştirisi”, Praksis Dergisi, Sayı 9, 

Ankara, Kış-Bahar 2003, s. 17-54. 
148  Muzaffer Sencer, Türkiye’nin Yönetim Yapısı, Alan Yayıncılık, İstanbul, 1992, s. 50. 
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amaçlarla bağdaşan bir toprak rejimine ihtiyaç duymuştur.149 Böylece toprak sistemi, 

askerlik ve idari hizmetleri birleştirmiştir. Merkez, çevredeki yerel güçleri 

merkezden uzak ama merkeze bağlı tutmaya çalışmış, bunun için ordu vazgeçilmez 

bir araç olmuştur.150 Devletin merkezi yönetimindeki güçler birliği, taşra için de 

geçerli olduğundan mali, askeri, adli ve idari görevleri tek bir kişi üstlenebilmiştir. 

Komutanlık ve yöneticilik aynı kişide birleştiğinden yönetim örgütü askeri 

hiyerarşiye göre şekillenmiştir. Merkez taşradaki güçleri denetlemek ve onların 

merkezden kopmalarını önlemek üzere çeşitli mekanizmalar oluşturmuştur. Örneğin 

taşranın güvenliği, kurduğu Tımar sistemi aracılığıyla, taşradaki yerel güçlerin 

bakmakla yükümlü oldukları sipahilerce sağlanmıştır.151 Bu rejimin temeli olan tımar 

en yalın anlatımıyla “Devletin mülkiyeti altındaki toprakların, yine devlet memuru 

olan ve maaşlarını tımarlarının gelirinden alan sipahilerin gözetiminde, kullanım 

hakkına sahip köylüler tarafından işletilmesidir”.152 Osmanlı İmparatorluğu, Türk ve 

İslam tarihinin en ileri siyasi teşkilatını yaratırken153 tımar sistemini de fetihleri 

izleyen yıllarda fethedilen topraklarda yapılan “arazi tahrirleri”154 ile geliştirmiştir.155 

Bu şekilde devletin sahip olduğu topraklar hakkında zamanın şartlarına göre ayrıntılı 

kayıtlar tutulmuştur. Tımar sahiplerini savaş açısından motive etmek için ilave 

gelirler sağlanarak sistem daha da güçlendirilmiştir.156 

Osmanlı İmparatorluğunun toprak üzerindeki örgütlenme kademeleri de 

zamanla farklılık göstermiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nda klasik dönemde, yerel ve 

mülki idare işlevleri birbirinden ayrılmamıştır.157 Devletin sahip olduğu alan 

                                                 
149  Muzaffer Sencer, “Tanzimat’a Kadar Osmanlı Yönetim Sistemi”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 17, 

Sayı 2, Ankara, 1984, s. 27. 
150  İlber Ortaylı, Osmanlı İmparatorluğu’nda İktisadi ve Sosyal Değişim: Makaleler I, Turhan 

Kitabevi, Ankara, 2000, s. 21. 
151  Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihî: 1300-1600, (Çev: 

Halil Berktay), Cilt I, Eren Yayınlan, İstanbul, 2000, s. 157-159. 
152  Ahmet Tabakoğlu, Türkiye İktisat Tarihi, Dergah Yayınları, İstanbul, 1999, s. 197. 
153 Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye (Siyasi Tarih-Alp Arslan’dan Osman 

Gazi’ye), Boğaziçi Yayınları, 5. Baskı, İstanbul, Mart 1998, s. 666. 
154  Osmanlı İmparatorluğu ele geçirdikleri yerleri tescil amacıyla bir heyete yazdırıp, arazi ve 

emlakın kayıtlarını düzenli olarak tutarken, bu işlemi belirli aralıklarla tekrarlardı. Tahrir denilen 

bu kayıtlara dayanılarak, arazilerden alınacak vergi miktarı belirlenirdi. Ayrıntılı bilgi için bkz: 

M. Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, Cilt 3, Milli Eğitim 

Basımevi, İstanbul, 1983, s. 376. 
155  Taner Timur, Osmanlı Toplumsal Düzeni, 3. Baskı, İmge Kitabevi, Ankara, Eylül 1994, s. 215. 
156  Daha ayrıntılı bilgi için bkz: Emine Erdoğan Özünlü, “Osmanlı Ordusunda Bir Motivasyon ve 

Terfi Kaynağı: “Terakki” Tevcihi”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Vol. 3, No. 11, 

Spring 2010,  s. 238-244. 
157  İlber Ortaylı, Türkiye İdare Tarihi, TODAİE Yayını, Ankara, 1979, s. 197. 
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genişledikçe yönetim ölçeği de büyümüştür. Merkezi yönetimin hâkimi olduğu 

toprak üzerinde tüm kararları başkentten alıp, uygulama şansının olmaması, 

egemenlik alanı üzerindeki yönetimin tesis edilmesi, en ücra köşelere bile hizmet 

götürülüp gelişme sağlanması ve bu topraklar üzerinde yaşayan halkın vergi, askerlik 

vb. yükümlülükleri yerine getirmesinin sağlanması mülki idarenin doğmasına neden 

olan gerekçelerden en önemlilerindendir. Kuruluş döneminde beyliğin sınırlarını 

genişletme çabası ön planda iken yönetim örgütünün temel birimi olarak “Kaza” 

seçilmiş ve her kazanın başına bir subaşı ve bir kadı atanmıştır.158 Bunlardan subaşı 

askeri ve mülki (kolluk) konularda, kadı ise mülki, mali ve adli konularda sorumlu ve 

birbirinden bağımsız ama işbirliği içindedirler.159 Kazalar 1842 yılına kadar idari bir 

birim olarak kabul edilmezken o tarihte yapılan düzenleme ile idari birime 

dönüştürülmüş ve başına seçimle iş başına gelen bir müdür getirilmiştir. Bugünkü 

yönetimine benzer biçimde, kazaların başına atama ile gelen kaymakamların 

görevlendirilmesi uygulamasına 1864 Vilayet Nizamnamesi’yle başlanmıştır. 

Beylikten, İmparatorluğa geçişte sınırların genişlemesine bağlı olarak önce 

sancak sonra da eyalet (beylerbeyliği) idari örgütlenmenin temel birimi olmuştur. 

Askeri amaçlar gözetilerek oluşturulan tımar sistemine dayalı yönetim biçiminde 

temel idari birim sancaktır.160 14. yüzyıldan itibaren mülki bölümlemenin esasını 

teşkil eden sancak ortaya çıkmış, Bizanslılardan alınan yerler tımar şeklinde uç 

beylerine bırakılırken “Sancak” olarak adlandırılmıştır. Bu dönemin temel mülki 

kademesinin sancak olduğu tahrir defterlerinin hazırlanmasında uygulanacak ana 

hükümlerin, yani toplanacak vergi gelirlerinin nasıl oluşacağı ve paylaşılacağını 

belirten ve çoğunlukla mufassal tahrir defterlerine eklenen kanunnamelerin, 

genellikle her sancak için ayrı ayrı düzenlenmiş olmasından da anlaşılmaktadır.161 

Sancaklarla ilgili bir başka önemli nokta, bu çalışmanın yapıldığı tarihte 

Türkiye’de mevcut olan 81 ilin 50’sinin (%61) geçmişte Osmanlı sancağı 

                                                 
158  İlber Ortaylı, “Türkiye’de Taşra Yönetimi ve Yöneticiliğin Evrimi”, Toplumsal Yapıyla 

İlişkileri Açısından Türkiye’de Mülki İdare Amirliği Sistem ve Sorunlar, (Ed: Kurthan 
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Taşradaki Rolü Üzerine”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, Ankara, 1976, s. 100-101. 
160  Sancaklar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: Metin Kunt, Sancaktan Eyalete 1550–1650 Arasında 

Osmanlı Ümerası ve İl İdaresi, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1978. 
161  Enver Çakar, “XVI. Yüzyılda Şam Beylerbeyiliğinin İdarî Taksimatı”, Fırat Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, Elazığ,  2003, s. 352. 
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olmasıdır.162 Bu nedenle özellikle 1924 Anayasası da dikkate alınarak sancak temelli 

mülki kademelenme Cumhuriyet döneminde de etkisini korumuştur denilebilir. 

Sancakların başında bulunan sancakbeyleri, kendi sancaklarında emniyet ve asayişin 

sağlanması, suçluların cezalandırılması, tımarların idare edilmesi, sipahinin toprak 

sahipleriyle ilişkisinin düzenlenmesi, sancakta bulunan subaşı, sipahi gibi personelin 

uyum içinde çalışmasının sağlanması gibi kanun ve nizamın uygulanması, denetim, 

asayiş ve güvenlik, askerlik, tapu, nüfus kayıtlarının tutulması, vergilerin 

toplanmasına benzer görevleri yürütmüşlerdir.163 Bu görevler nitelik itibarıyla mülki 

idarenin ortaya çıkma gerekçeleri hakkında ipuçları taşımaktadır. Sancakbeyinin 

birkaç kazadan oluşan sancaklarda aynı zamanda mülki idare amiri durumuna 

gelmesi belli bir zaman sonra gerçekleşmiş ancak klasik dönem boyunca askeri 

görevleri daima ağır basmıştır.164 

Temel birim olan sancakların artmaya başlaması üzerine onlar üzerinde 

denetimin ve eşgüdümün tesisi gerekli olmuştur. 1361’den sonra özellikle 

Rumeli'deki toprak kazançları sonucu, sancaklar üzerinde denetim kurmayı 

sağlayacak bir örgütlenmeye ihtiyaç duyulmuş ve Rumeli Beylerbeyliği 

kurulmuştur.165 I. Murat, lalası Şahin Paşa’yı ilk Rumeli Beylerbeyi olarak tayin 

etmiş; daha sonra 1393’te I. Bayezid Anadolu Beylerbeyliğini teşkil etmiştir.166 

Böylece devlet genişledikçe toprak örgütlenmesinde ölçek büyümüş; yeni fethedilen 

yerler beylerbeyliği olarak birleştirilmiş ve başlarına da birer beylerbeyi atanmıştır. 

Beylerbeyliği olarak ortaya çıkan bu mülki kademe 1591 yılından sonra “eyalet”167 

                                                 
162  Bu konuda daha geniş bilgi için bkz: Mercan Efe, Burcu Sılaydın Aydın “İdari Sınırlara Dayalı 

Planlamanın Değiştirilebilirliği ve Havza Temelli İl Sınırları Önerisi”, Ege Coğrafya Dergisi, 

Cilt 18, Sayı 1-2, İzmir, 2009, s. 77.  
163  Selçuk Yalçındağ, “İl Sisteminin Güçlenmesi Çözüm mü?”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 

Cilt 5, Sayı 2, Ankara, Mart 1996, s. 3; Yusuf Halaçoğlu, XIV-XVII Yüzyıllarda Osmanlılarda 

Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2007, s. 84.  
164  Mehmet Ali Ünal, Osmanlı Müesseseleri Tarihi,  Fakülte Kitabevi, Isparta, 2007, s. 215. 
165  Hayati Taşdan, Türkiyede Mülki İdare Akademisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 

Ankara, 2003, s. 5. 
166  İlber Ortaylı, Türkiye Teşkilat ve İdare Tarihi, Cedit Neşriyat, Ankara, 2007, s. 251. 
167  Osmanlı’da “eyalet” kelimesi yerine 16. yüzyıl sonlarına kadar daha çok “vilayet ve 

beylerbeyliği” tabirleri kullanılmıştır. Halil İnalcık, bu iki tabir arasındaki en önemli farkın 

vilayetin büyük küçük herhangi bir yönetsel birim yerine kullanıldığı halde beylerbeyliğin sadece 

bu çeşit idari birimin özel bir terimi olduğunu, 16. yüzyıl sonlarından itibaren eyalet tabirinin 

benimsenmesi ile birlikte beylerbeylik tabirinin de bir beylerbeyinin makamı anlamında 

kullanılmasını sürdürüldüğünü bildirmektedir. Bu konuda daha geniş bilgi için bkz: Halil İnalcık, 

“Eyalet”, İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, Cilt 11, 1988, s. 548. 
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olarak adlandırılmış ve 19. yüzyıl ortalarına kadar bu şekilde kullanılmıştır.168 Daha 

sonra eyaletlerin artmasıyla ölçek yeniden büyümüş, Anadolu’daki tüm eyaletler 

“Anadolu Beylerbeyliği”, Rumeli’deki eyaletler ise “Rumeli Beylerbeyliği” 

içerisinde toplanmış ve her birinin başına üç tuğlu vezirler atanmıştır. Beylerbeyi ile 

sancakbeyleri güç birliğine dayalı biçimde mülki, askeri ve adli yetkilere sahip 

olarak idarelerine verilmiş bulunan eyalet ve sancakları yetki genişliği esasına benzer 

yetkilerle yönetmiştir. Bunun gerekçesi o dönemdeki bu beylerin nitelikleri, ulaşım 

ve haberleşme imkânlarının zorluğu olmuştur.169 Beylerbeyleri, yetki sahibi oldukları 

eyaletlerde saltanat vekilliği yaptığı gibi, sadrazamların tüm ülkede sahip oldukları 

yetkinin benzerlerini kendi eyaletlerinde kullanmışlar; merkezi devlette sadrazamla 

irtibat halinde olmuşlardır.170 Doğrudan doğruya sadrazama bağlı olan, günümüzdeki 

valilerin ilk örneği beylerbeyleri her türlü yazışmayı bağlı olduğu Sadaret 

Kethüdalığı (Başbakanlık) ile yapmıştır.171 Beylerbeyi, kendi bölgelerinde sultanın 

temsilcisi olarak askeri konularla ilgili problemleri çözme, güvenliği sağlama, 

tımarla ilgili işleri yürütme gibi görevlere sahiptir. 

Osmanlı İmparatorluğu’nun taşrada örgütlenirken mülki idarenin ilk 

örneklerini kullanmasını üç ana nedene dayandırmak mümkündür: 

a) Vergi Toplama: Devletlerin egemenlik gücünden kaynaklanan yetkilerinin 

başında, vergilendirme yetkisi gelmektedir. Devlete gelir sağlama amacı güden 

verginin toplumsal, iktisadi ve mali amaçları bulunmaktadır. Tarihte vergiler 

genellikle devletin zor kullanma gücüne dayanarak toplanmaya çalışılmış; vergi 

ödemeyenler çeşitli yaptırımlara tabi tutulmuştur. Bunun temel nedeni vatandaşların 

gönüllü olarak vergi vermek istememesi; hükümranların da vergilendirme yapılırken 

sergiledikleri keyfi davranışlardır. Devletlerin hukuki yaptırımlar koyarak 

insanlardan vergi alması her dönemde verginin toplanması ile ilgili çeşitli sorunlar 

ortaya çıkarmıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nda mülki idare, merkezin vergi toplama 

                                                 
168  Bu tarihten sonra eyalet ve vilayet tabirleri birbirlerinin yerine kullanılabildiklerinden hangisinin 

üst, hangisinin alt birim olduğu açıklığa kavuşmamıştır. Tuncer Baykara, Anadolunun Tarihi 

Coğrafyasına Giriş I, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, İstanbul, 1988, s. 90.  
169  Halil Kalabalık, “Yetki Genişliği Yerinden Yönetim Sisteminin Bir Uygulaması Sayılır mı?”, 

Türk İdare Dergisi, Sayı 413, Ankara, Aralık 1996, s. 139. 
170  Daha ayrıntılı bilgi için bkz: Vecihi Tönük, Türkiye’de İdare Teşkilatı’nın Tarihi Gelişimi ve 

Bugünkü Durumu, Sayı 1, İçişleri Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1945. 
171  1836’dan itibaren II. Mahmut’un idari reformlarının bir parçası olarak önce Umur-u Mülkiye 

Nezareti, sonrasında Dâhiliye Nezareti ortaya çıkmış ve son olarak Cumhuriyet’le birlikte İçişleri 

Bakanlığı altında teşkilatlanma gerçekleşmiştir. 
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yetkisinin kullanılmasında çeşitli önem derecesinde yetkilere sahip olmuştur. Bu 

vergilerin bazıları devlet hazinesi hesabına toplanırken, bazıları bizzat vali ve diğer 

beylerin kendilerine topladığı vergilerdir. 

İmparatorluk geniş coğrafi alanda hüküm sürerken kurmuş olduğu devlet 

mekanizmasını işletmek için ciddi bir vergi örgütlenmesi geliştirmek zorunda 

kalmıştır. Bu aşamada önceleri bizzat vergi toplama işiyle ilgilenen valiler, 

Tanzimat’tan sonra illerde defterdarların kolay çalışabilmesi için gerekli otorite ve 

insan kaynağının sağlayıcısı olmuşlardır. Vergi konusu daha sonra tekrar valilerin 

görevleri arasına alınsa da yaşanan gelgitler devam etmiştir. 

b) Savaşlar İçin Asker Sağlama: İmparatorluk güçlü bir orduyu 

gerektirmekte; valiler bu sistemin temel unsurlarından birisi olarak göze 

çarpmaktadır. Çünkü İmparatorluk için gerekli güçlü ordu valilerin topladığı 

askerlere ihtiyaç duymaktadır. Klasik dönemde tımar sistemi içerisinde eyalet 

yöneticileri, (vali/beylerbeyi) o bölgenin en yüksek askeri, idari ve mali amiri 

konumunda olmuştur. Bununla beraber valinin başta gelen görevi; emri altındaki 

eyalet kuvvetlerini en mükemmel şekilde hazırlayıp orduya katma olarak 

belirlenmiştir. Vali/beylerbeyi emrinde kendi çevrelerinden topladıkları binlerce 

askerle sefere koşmak zorunda olduklarında eyalet askerlerini derleyip toplayarak 

sefere çıkan başlıca görevliler durumundadır. 

c) İç Güvenlik: Osmanlı İmparatorluğu döneminde merkezi hükümeti 

güçlendirmenin ve böylelikle İmparatorluğun gücünü en ücra köşelere kadar 

götürmenin yolu olarak merkezden gönderilen valiler görev yaptıkları eyalet ya da 

vilayetlerde iç güvenliği172 sağlamış, isyanları bastırmış ve böylelikle İmparatorluk 

toprakları üzerinde düzeni tesis etmişlerdir. Hemen hemen bütün Osmanlı padişah ve 

yöneticileri iç güvenliğin sağlanması konusuyla yakından ilgilenmiş, çözüm yolları 

aramışlardır. Özellikle 16. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak Osmanlı 

İmparatorluğu’nda iç güvenlik sorunu gün geçtikçe artmıştır.173 Osmanlı 

İmparatorluğu’nun yükseliş döneminde eriştiği büyük gücün temeli olan, ekonomik 

ve askeri düzenin dayanağını teşkil eden tımar sisteminin bozulması, tımarların hak 

                                                 
172   Suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması ile ilgili teşkilat ve hukuki rejime “iç güvenlik” 

denilmektedir. 
173  Musa Çadırcı, “Tanzimat'ın İlanı Sırasında Anadolu'da İç Güvenlik”, Ankara Üniversitesi Dil ve 

Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt 13, Sayı 24, 

Ankara, 1980, s. 45.  
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etmeyenlerin, görevini yapmayan hatta görev mahalline dahi uğramayan kişilerin 

eline geçerek, parayla alınır satılır olması sadece iç güvenlik, değil diğer iki görev 

alanına da olumsuz biçimde yansımıştır. 16. yüzyıldan sonra (Celali Ayaklanmaları 

nedeniyle), taşrada güven ve asayişin kalmaması kentlere göç hareketini ortaya 

çıkarmıştır. Bunun sonucunda kentlerde de iktisadi, toplumsal ve asayiş sorunları 

ortaya çıkmıştır. Merkeze uzak yerlerde devlete ve merkezi otoriteye bağlılık 

zayıflamıştır. Bu gelişmeler aynı zamanda mülki idarenin hatlarının belirginleşmesi 

için gerekli zemini oluşturmuştur. Asayişin sağlanması artık valilerin sürekli ve 

öncelikli görevi haline gelmiştir. 

16. yüzyılın ikinci yarısından başlayan mali bunalım, 17 ve 18. yüzyıl 

Osmanlı idari ve mali yapısını derinden etkileyecek sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Söz 

konusu dönemde kapitalist ekonomik sisteme geçen ülkelerin diğer ülkelere olduğu 

gibi Osmanlı’ya da siyasi ve askeri üstünlük sağlaması devlet yönetiminde 

dönüşümü zorlar hale gelmiştir. Yaşanan süreçte özellikle savaş teknolojisinde 

meydana gelen gelişmeler, sürekli maaş alan ve ateşli silahlarla donatılmış merkez 

ordularının önemini arttırmıştır. Bu gelişmeler hem Osmanlı maliyesine önemli bir 

yük getirmiş hem de devlet gelirlerinin büyük bir bölümünün merkezi hazinede 

toplanması zorunluluğunu doğurmuş ve tımar sisteminin çözülmesine giden yolu 

açmıştır.174 Bu durumun sonucu İltizam Usulü denilen devlete ait vergi gelirlerinin 

özel bir şahsa (mültezim) verilmesi gibi Tımar Sistemi ile hem çatışan hem de 

tamamlayıcısı olan yeni bir mali yapılanmanın ortaya çıkması olmuştur.175 Bu 

şekilde 16. yüzyıldan sonra “padişah=devlet” denklemi giderek değişmiş padişah 

üzerinde ordu, sivil-dini bürokrasinin ve bazı diğer unsurların etkinliğini artırması ile 

nizamı sağlamaktan sorumlu tutulan devletin kendisi olmuş, padişah ise devleti 

temsil eden bir simge haline gelmeye başlamıştır.176 

Akdağ’a göre 17. yüzyılda vali, bir yandan halktan aldığı salmalar ile 

ücretlerini ödemek üzere, topladığı leventlerden ibaret bozuk düzen askerlerinin 

                                                 
174  Eftal Batmaz,  “İltizam Sisteminin XVIII. Yüzyıldaki Boyutları”, Ankara Üniversitesi Dil ve 

Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt 18, Sayı 29, 

Ankara, 1996, s. 39. 
175  İltizam Sistemi de Tımar Sistemi gibi Osmanlı öncesine giden bir geçmişe sahiptir. Mısır’da ve 

Hint Moğol İmparatorluğu’nda farklı isimlerle (Daman-Kabala, İcare) İltizam Sistemi’nin 

öncülerini görmek mümkündür. Murat Çizakça, İslam Dünyasında ve Batıda İş Ortaklıkları 

Tarihi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1999, s. 119-123. 
176  Metin Heper, The State Tradition in Turkey, The Eothen Press, Walkington, England, 1985, s. 

35. 
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başında sefere koşan bir komutan, öte yandan, kapısında toplanmış askerleri halkın 

sırtından geçindirme çabasında bulunan bir soyguncu başı durumunda bulunuyordu. 

Valilerin feodalleşmesini engelleyen şey ise Enderunlu olmaları, başka bir deyişle 

köklü bir aileye mensup olmamalarıydı.177 17. yüzyılın sonundan itibaren Osmanlı 

İmparatorluğu’nda Enderunlu vali dönemi sona ermeye ve toprak merkezin 

denetiminden çıkarak fiilen yerli güçlü ailelerin özel mülkü haline gelmeye başlamış; 

merkeziyetçilik oldukça zayıflamıştır.178 Merkezi yönetim bu durumu düzeltmek için 

valilerin konumunu tekrar güçlendirerek bu göreve yerel bağlara sahip bir ayanın 

atanması ve askeri görevlerinden ziyade idari görevlerinin öne çıkarılması gibi çeşitli 

tedbirler almıştır.179 Ayanlar, imparatorluk ekonomisinin güçsüzleşmesi üzerine 

önem kazansa da, temelleri bulunmadığından ve devlet içerisinde bağımsız hale 

gelemediklerinden bu durum uzun sürmemiştir. 

18. yüzyılın sonunda başlayan III. Selim dönemi (1789-1807)  Osmanlı-Türk 

batılılaşmasının ve genel kurumsal reformların gerçekleştirilmeye başlandığı bir 

süreç olarak kabul edilmektedir.180 III. Selim devletin içine düştüğü zor durumdan 

ancak reformlar yoluyla çıkabileceğine inanmış, tahta çıktıktan sonra Avusturya ile 

1791 yılında imzalanan Ziştovi Anlaşması çerçevesinde Ebu Bekir Ratıp Efendi’yi 

Avrupa kurumlarını tanıması ve kendisine özel bilgiler aktarması amacıyla 

Avusturya’ya göndermiştir.181 Ebubekir Ratıp Efendi’nin 1792’de Padişaha, Avrupa 

ülkelerinin askerî, idari ve siyasi yapılarıyla ilgili kapsamlı bir layiha sunduğu 

bilinmektedir. Lâyihalar yöntemi ile Osmanlı padişahları ilk kez Avrupa’dan 

esinlenerek yenilikler yapma yolunu seçmişlerdir. III. Selim’in ülke yönetiminde 

yapmak istediği reformlara kadar mülkî idarede fazla bir değişiklik olmamış, III. 

                                                 
177  Mustafa Akdağ, “Genel Çizgileriyle XVII. Yüzyıl Türkiye Tarihi”, Ankara Üniversitesi Dil ve 

Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt 4, Sayı 6, Ankara, 

1966,  s. 225, 226. 
178 Nuray Ertürk Keskin, Türkiye’de Devletin Toprak Üzerinde Örgütlenmesi, Tan Kitabevi 

Yayınları, Ankara, 2009, s. 147. 
179  ibid, s. 148; Mefahir Behlülgil, Cumhuriyet Döneminde İllerimiz, Özal Matbaası, İstanbul, 

1992, s. 107. 
180  Halil İnalcık, “Political Modernization in Turkey”, From Empire to Republic: Essays in 

Ottoman History, Eren Yayınları, İstanbul, 1998, p. 131.  
181  Daha öncesinde Osmanlı İmparatorluğu, Avrupa’ya elçi göndermezken, muhataplarının elçilerini 

kabul etmiştir. Rıfat Uçarol, “Küçük Kaynarca Antlaşmasından 1839’a kadar Osmanlı 

İmparatorluğu”, Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi XI, Çağ Yayınları, İstanbul, 1993, s. 

206-207. 
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Selim’in vali ve mutasarrıfları182 dürüst kimselerden seçmek şeklinde özetlenen idari 

yapıdaki düzenleme çabaları çeşitli sebeplerden dolayı sonuçsuz kalmıştır.183 

19. yüzyılın başında III. Selim’in başlattığı reform hareketlerini devam ettiren 

II. Mahmut (1808-1839) döneminde, askerlik alanında 1826’da Yeniçeri Ocağının 

kaldırılmasından sonra kurulan Asakir-i Mansure-i Muhammediye ile birlikte hayata 

geçirilen yeniliklerle184 valilerin asayişi sağlama görevleri daha da önemli hale 

gelmiştir.185 II. Mahmut, selefi III. Selim’in izinden yürürken, birçok alanda daha 

radikal değişikliklere başvurmuştur. Bu kapsamda 1836 yılında Redif Teşkilatı 

doğrultusunda eyaletlere müşir valiler atamıştır.186 Klasik döneme uygun bir anlayış 

olan bu politika sonucunda, vali; askeri yetkilerinin haricinde idari ve mali yetkilerle 

de donatılmıştır. Hatta bu dönemin valisinin klasik dönemin valisinden daha güçlü 

olduğu dahi söylenebilir. Çünkü İmparatorluğun kuruluş ve gelişme sürecinde 

vali/beylerbeyi, kadı ve mal defterdarları tarafından bir çeşit denetim ve kontrol 

altında olmuştur. Öte yandan valinin yeniçeri garnizonlarının bulunduğu bölgelere 

karışması yasaklanmıştır. Bu şekilde fazla güçlenmeleri ve bağımsız hale gelmelerini 

engellemek istenen valilerin, sık sık görev yerlerinin değiştirilmiş olması da bu 

amaçla uygulanan yöntemlerden bir diğeri olmuştur.187 II. Mahmut’un son 

                                                 
182  Mutasarrıf, eyalet yönetiminde vali ile aynı yetkiye sahip bir yönetici idi. Vezir rütbesini alan bazı 

kimselere devlet çeşitli nedenlerle valilik vermeyince, bunların geçimini sağlamak için birkaç 

sancağın yönetimi verilmiştir. Bazen de bir başka görevi olan vezir ya da paşalara ek gelir 

sağlamak için birkaç sancağın yönetimi bırakılmıştır. Mutasarrıfların valilerden en önemli 

farkları, çoğunun mutasarrıfı oldukları sancak veya sancaklardan birisini merkez seçip orada 

oturmamalarıdır. Daha geniş bilgi için bkz: Musa Çadırcı, Ülke Yönetimi: Tanzimat Sürecinde 

Türkiye, İmge Kitabevi, Ankara, 2007. 
183  İbrahim Yılmazçelik, “Osmanlı Hâkimiyeti Süresince Diyarbakır Eyaleti Valileri (1516-1838)”, 

F.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 1, Sayı 10, Elazığ, 2000, s. 235.  
184  Ayten Can Tunalı, “Tanzimat Döneminde Ordu-Halk İlişkileri”, Ankara Üniversitesi Dil ve 

Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi Cilt 23, Sayı 36, 

Ankara, 2004, s. 238. 
185  Örneğin, 3 Haziran 1827’de askerleriyle Tokat’a giden Sivas Valisi Mehmet Paşa’nın bildirdiğine 

göre Tokat’ta eşkıyalıkla ünlü 26 kişi idam, 6 kişi sürgün edilmiş; bu kişilerin isimleri 

kaydedilmek üzere Divan-ı Hümayun kalemine gönderilmiştir. Hamiyet Sezer, “Yeniçeri 

Ocağının Kaldırışının Taşraya Yansıması (1826-1827)”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-

Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt 19, Sayı 30, Ankara, 

1996, s. 224. 
186  Musa Çadırcı, Ülke Yönetimi: Tanzimat Sürecinde Türkiye, s. 101-106. 
187  Bu konuda daha geniş bilgi için bkz: Halil İnalcık, “Eyalet”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam 

Ansiklopedisi, Cilt 11, s. 550; Selda Kılıç, “Tanzimat'ın İlanından 1864 Düzenlemesinin 

Uygulanmasına Kadar Geçen Dönemde Valilik Kurumu”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-

Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt 28, Sayı 45, Ankara, 

2009, s. 54-57.  
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döneminde yavaş yavaş bakanlık örgütlenmeleri ortaya çıkmaya başlamıştır.188 Daha 

önce ifade edildiği gibi eyaletlerin yönetimini üstlenen valiler, 1836 yılına kadar 

doğrudan sadrazama bağlı olarak görev yapmıştır. Vali atamalarını Dâhiliye Nezareti 

kuruluncaya kadar Sadrazam adına Sadaret Kethüdası189 yapmış, onun hazırladığı 

liste Sadrazamın onayından sonra Padişah’a sunularak, alınan fermanla yürürlüğe 

konmuştur. Dâhiliye Nezareti kurulunca sadaret kethüdasının görevleri buraya 

aktarılmış, atama listeleri nezaretçe hazırlanmıştır.190 1836 yılında sadaret 

kethüdalığı, “Umur-u Mülkiye Nezareti”ne, 1837 yılında Hariciye Nezareti 

kurulunca Dâhiliye Nezareti’ne çevrilmiştir.191 Pertev Paşa’nın ilk nazır olduğu bu 

bakanlığa müsteşar atanarak Osmanlı tarihinde ilk defa müsteşarlık müessesesi 

ortaya çıkmıştır. Yine 1838’de sadrazamlık makamı Başvekâlete (Başbakanlık) 

çevrilmiştir. Divan-ı Hümayun kaldırılarak Bakanlar Kurulu hüviyetinde Meclis-i 

Has oluşturulmuş ve böylece bugünkü anlamda bir hükümete doğru adım atılmıştır. 

Görüldüğü gibi reformlar güçlü bir merkezi bürokratik örgütlenme ortaya koyarken, 

geleneksel yapılanmalardan farklı bir seyir izlemektedir. 

Osmanlı İmparatorluğu’nda bu gelişmelere neden olan sosyo-ekonomik 

ortamın iyi anlaşılması gerekir. 19. yüzyılda ülkenin ulaşım ağı ve dış ticaret 

kanalları değiştiğinden üretim ve kontrol merkezleri de farklılaşmıştır. 

Kapitülasyonlar, dış ticaret anlaşmaları, kaybedilen savaşlar, azınlıklara yönelik hak 

ve talepler, yükselen milliyetçilik ve isyanlar gibi nedenlerle taşra yapılanması 

sürekli olarak değişmiştir. İçeride merkezin egemenliğini sağlamaya yönelik 

hamleler, dış destek arayışlarının sonucu olarak önce ekonomi ve ticarette sonraları 

ise siyasi ve idari alanlarda tavizler verilmesini gerektirmiştir. Osmanlı reformları ile 

son dönem Türk kamu yönetimi reformları arasında bir paralellik kurmak 

mümkündür.192 Türkiye’de son dönem yaşanan reform hamlelerini ekonomik 

alandaki darboğazları aşmak için uluslararası kuruluşların yazdığı reçeteleri 

                                                 
188  Merkezi yönetimin çekirdeğini oluşturan bakanlık sisteminin temelleri Roma İmparatorluğu’na 

kadar dayanmaktadır. Seyfettin Naliş, “Taşra Düzeyinde Devlet ve İçişleri Bakanlığı”, Amme 

İdaresi Dergisi, Cilt 14, Sayı 3, Ankara, 1981, s. 83. 
189  İdari işleri sadrazam adına yürüten görevliye sadaret kethüdası denilmektedir. 
190  Selda Kılıç, 2009, s. 45. 
191  Musa Çadırcı, “Tanzimat Döneminde Türkiye’de Yönetim (1839-1856)”, Belleten, Cilt 52, Sayı 

203, Ağustos 1998, s. 604’ten aktaran Nuray Ertürk Keskin, Türkiye’de Devletin Toprak 

Üzerinde Örgütlenmesi, 2009, s. 161. 
192 Türk kamu yönetimi reform düzenlemelerinden konumuz bakımından önem taşıyanlar bu 

çalışmanın Ek: 2 kısmında ayrıntılı biçimde gösterilmiştir. 
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uygulamak ve gelişmiş ülkelerin seviyesine ulaşma gayretiyle ekonomi tabanlı 

reformlar olarak görmek daha doğru olacaktır. Bu tespit aynı zamanda 

küreselleşmenin yarattığı ortama da uygundur.  

Osmanlı İmparatorluğu 19. yüzyıl ile birlikte değişim ve reform dönemine 

girmiştir. Soysal’a göre bu hamleler siyasi bir nitelik taşımaktan çok, devletin ardı 

arkası kesilmeyen askeri yenilgilere uğramasından doğan bir endişenin sonucu olarak 

değerlendirilebilir.193 Tüm bu endişelere karşın İmparatorluk olmanın verdiği 

mağrurluk konunun derinlemesine ele alınıp etkin çözümler üretilmesine izin 

vermemiştir. Öte yandan, Osmanlı reformları karmaşık bir sürecin sonunda ortaya 

çıktığı için her reform girişimi aslında yeni sorunları da beraberinde getirmiştir. Bu 

sorunların baş göstermesinde; ülkenin oldukça geniş, iletişim araçlarının gelişmemiş 

olması ve nüfusun heterojen olması; reform öncülerinin tecrübesizliği ve Avrupalı 

devletlerin hasta yatağında ölmeyi bekleyen bir İmparatorluktan elde edecekleri 

kazanımlara karşı olan açgözlülüğü; siyasi ve toplumsal reform talepleri ile hızlı 

reform uygulama arzusu arasındaki çatışmalar; filizlenmeye başlayan milliyetçilik 

akımları ve son olarak da büyük güçlerin Osmanlı iç işlerine müdahale ederek 

durumu kendi lehlerine kullanmayı istemelerinin etkisi vardır.194 

19. yüzyılın başlarında üretim düzeyleri, sermaye birikimi ve teknolojik 

değişim açısından Osmanlı ekonomisinin durumunu en iyi yansıtacak kavram 

“durgunluk”tur.195 Durgunluktan çıkış yollarından birisi olarak bir taraftan 

İmparatorluğun varlığını devam ettirebilmesi için yapmak zorunda olduğu kapsamlı 

ve köklü reformlar, diğer taraftan ise Batılı ülkelerin azınlıklara eşitlik ve güvence 

verilmesi yönündeki taleplerinin sonucu olarak altyapısı II. Mahmut devrinde 

hazırlanan Tanzimat dönemi, 1839 yılında Mustafa Reşit Paşa’nın Gülhâne Hatt-ı 

Hümâyûnu’nu okumasıyla başlamıştır.196 Ferman, devletin resmi gazetesi Takvim-i 

Vekayi’de yayınlandıktan bir hafta sonra, her eyaletin valisine ve sancaklara ayrı ayrı 

                                                 
193  Mümtaz Soysal, 100 Soruda Anayasanın Anlamı, 11. Baskı, Gerçek Yayınevi, İstanbul, 1997, s. 

27. 
194  Stanford J. Shaw, Ezel Kural Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, 

Volume II: Reform, Revolution, and Republic: The Rise of Modern Turkey, 1808-1975, 

Cambridge University Pres, New York, 2002, p. vii. 
195  Şevket Pamuk, Osmanlı Ekonomisi ve Dünya Kapitalizmi (1820-1913), Yurt Yayınları, 

Ankara, 1984, s. 16. 
196  Muzaffer Sencer, “Osmanlı İmparatorluğunda Tanzimat Sonrası Siyasal ve Yönetsel Gelişmeler” 

Amme İdaresi Dergisi, Cilt 17, Sayı 3, Ankara, Mart 1984, s. 46.  
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bir ferman halinde bildirilmiştir.197 Tanzimat’la birlikte mülki idare esas şeklini 

almaya başlamıştır. Osmanlı İmparatorluğu bu düzenlemeyle mali, idari ve hukuki 

olarak merkezileşmiş bir devlet kurmanın adımlarını atmaktadır. 

Tanzimat, Osmanlı İmparatorluğu’nda ve toplum hayatında yaklaşık iki yüz 

yıldan beri süregelen reform ihtiyaç, eğilim ve girişimlerinin uygulamaya dönüşmüş 

önemli bir aşamasını oluşturmaktadır. Tanzimat’a gelindiğinde Osmanlı reform 

hareketi, öncekilerden farklı olarak nitelik, yön, hız ve kapsam bakımından büyük bir 

değişiklik göstermiştir. Yeterli ve uzman bir kadroyla işe başlamamasına rağmen bu 

reform hareketi, kendi dönemiyle sınırlı kalmamış, I. ve II. Meşrutiyet rejimlerini, 

birçok siyasi hareketi ortaya çıkardığı gibi, Türkiye Cumhuriyeti’nin temelini 

oluşturan kurum ve fikirlere de kaynaklık etmiştir.198 Tanzimat dönemiyle güç 

kazanan modern devleti yöneten bürokratlar kazandıkları tecrübeyi I. ve II. 

Meşrutiyet döneminde kullandığı gibi Türkiye Cumhuriyeti kurulurken aynı 

geleneğin devamını sağlamıştır. Tüm bu dönemlerde amaçlar farklı olsa bile yöntem 

ve insan unsuru benzer özellikler taşımaktadır. Bernard Lewis bu durumu 

değerlendirirken “On dokuzuncu ve yirminci yüzyıllar dünyasında Türkiye ya 

modernleşmek ya da mahvolmak durumundaydı; Tanzimatçılar bütün 

başarısızlıklarına rağmen daha sonra yapılacak köklü modernleşme için zorunlu 

temeli kurmuştur” saptamasında bulunmuştur.199 Tanzimatçılar, reform yoluyla 

modernleşerek ülkeyi kurtarmayı arzu etmiş ve bu yönde çalışma yapmıştır. 

Tanzimat Fermanı ile başlayan süreçte Osmanlı merkezi yönetimi, mülki 

idaresini yeniden düzenleme konusunda reformlara girişmiştir.200 Bu değişikliklerin 

temel hedefi kapitalist ekonomik sistemin gereklerine uygun bir yapılanma 

getirmektir. Batı’nın, Sanayi Devrimi’yle yaşadığı ivme temel hedef olarak 

belirlenmiş, dönüşümün benzer şekilde gerçekleşmesi amaçlanmıştır. Tanzimat’ın bu 

yönüyle ileride ayrıntılı inceleyeceğimiz 24 Ocak 1980 tarihli Birinci Yapısal Uyum 

Politikaları’yla benzeştirilmesi mümkündür. Çünkü her iki olay, Osmanlı ve Türk 

                                                 
197  Reşat Kaynar, Mustafa Reşit Paşa ve Tanzimat, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1991, s. 

180-184. 
198  Bilal Eryılmaz, Yerel Yönetimlerin Yeniden Yapılanması, Birleşik Yayıncılık, İstanbul, 1997, 

s. 12. 
199  Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, (Çev: Metin Kıratlı), 6. Baskı, Türk Tarih 

Kurumu Yayınları Ankara, 1996, s. 26. 
200  Nizam Önen, Cenk Reyhan, Mülkten Ülkeye: Türkiye’de Taşra İdaresinin Dönüşümü (1839-

1929), 1. Baskı, İletişim Yayınları, İstanbul, 2011, s. 250. 
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kamu yönetiminde keskin bir dönüşümün başlangıcı olmuştur. Osmanlı 

İmparatorluğu açısından yaşanan dönüşüm Batı Avrupa ülkelerinde yaşanan 

dönüşüme benzemekle birlikte etkileşim değil etkilenme sonucunda ortaya 

çıkmıştır.201 Bu ifadeden kastedilen Avrupa devletlerinin kamu yönetimlerini 

reforma tabi tutarken birbirini etkilediği, Osmanlı için tek taraflı bir etkilenmenin söz 

konusu olduğudur.  Devletin bakanlıklar biçiminde örgütlenmesi ve bunların taşra 

birimlerinin oluşturulması, vilâyet nizamnamelerinin hazırlanması, vilâyet ve 

belediye meclisleri gibi taşra kurullarının oluşturulması ve benzeri yenilikler, 

modernleşme hareketlerinin merkeziyetçi devlet olma önceliğinde yol aldığı 19. 

yüzyılda ve özellikle de Tanzimat’tan sonra başlamış, Cumhuriyet Türkiye’sinde de 

devam etmiştir.202 Günümüz mülki idare ve yerel yönetim sistemlerinin kurulmasının 

başlangıcı, bir arada gelişmesi Tanzimat’la mümkün olmuştur. Tanör’e göre 

Tanzimat’la üç ayrı otorite kurulmuştur: Valiler ve idari otorite, ulema ve adli 

otorite, muhassıllar-defterdarlar ve mali otorite.203 Tanzimat, adli ve mali konuların 

yanında ordunun da mülki idareden ayrılmasının başlangıcı olmuştur. Tanzimat ile 

merkeziyetçi anlayış kuvvetlenirken devlet yönetimi, hem mali hem de mülki ve 

yerel yönetim sistemlerinin yeniden örgütlenmesi anlamında etkilenme yaşamıştır. 

Bu dönemde Osmanlıyı yönetenler, iktidarın paylaşılmasından endişe duyduğu için 

yerel yönetimleri kendisine yardımcı organlar olarak düşünmüş, işlev ve yetkilerini 

de buna göre belirlemiştir.204 Ortaya çıkan teşkilatlanma anlayışı çeşitli değişikliklere 

rağmen esasen İmparatorluğun son dönemine oradan da Cumhuriyet dönemine 

yansımıştır. İmparatorluğu yönetenler mülki idareye düzen vererek ayrılıkçı ve 

merkezkaç eğilimlerin önüne geçmeyi ve Avrupa’nın müdahalesini engelleyebilmeyi 

ya da en azından kabul edilebilir bir seviyeye çekmeyi amaçlamıştır.205 Tanzimat ile 

birlikte birçok alanda köklü değişimler yapılmasına karşılık valilerin atanma şart ve 

yöntemlerinde çok fazla bir değişiklik olmamıştır. Nitelikli yönetici yetiştirecek bir 

                                                 
201  Birgül Ayman Güler, Kamu Personeli Sistem ve Yönetim, 1. Baskı, İmge Kitabevi, Ankara, 

2005, s. 211-212. 
202  Necmettin Aygün, “Osmanlı Devleti’nde İdarî Taksimat Alanındaki Düzenlemelerin Taşradaki 

Yansımaları: Vakfıkebir, Şarlı ve Tonya Örneği (1840–1918)”, Karadeniz Araştırmaları 

Dergisi, Sayı 26, Ankara, 2010, s. 36. 
203  Bülent Tanör, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, 2. Baskı, Cogito Yayınları, YKY, İstanbul, 

1998, s. 109. 
204  Bilal Eryılmaz, Tanzimat ve Yönetimde Modernleşme, İşaret Yayınları, İstanbul, 1992, s. 243. 
205  Nizam Önen, Cenk Reyhan, 2011, s. 250. 
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kurum ancak Mekteb-i Mülkiye-i Şahane ile 1859 yılında kurulabildiği için atamalar 

mecburen daha önceki dönemlerde valilik yapmış olanlar içinden yapılmıştır. 

Tanzimat’ın ilanı ve kararlaştırılan yeniliklerin seçilen sancak ve eyaletlerde 

uygulanmaya başlanmasıyla Osmanlı taşra yönetiminde yeni bir anlayış ve dönem 

başlamıştır.206 Uygulamanın özellikle devlet merkezine yakın ve kontrolü mümkün 

olan eyaletlerden başlamasına dikkat edilmiştir. Yeni anlayışın uygulandığı 

eyaletlerin mali (vergi toplama) işleri muhassıllara verilmiştir.207 Bundan sonra 

vergilerin merkezden atanan muhassıllar tarafından toplanması ve doğrudan devlet 

hazinesine gönderilmesi hükme bağlanmıştır.208 Daha sonra ayrıntılı inceleyeceğimiz 

üzere muhassıllık teşkilatlanmasıyla Gelir İdaresi Başkanlığı’nın kurulması arasında 

gerekçe ve yöntem bakımından benzerlikler görülmektedir. Ayrıca Tanzimat 

düzenlemelerinin ilk aşamada yürürlüğe girdiği belli eyaletlerde bir de Muhassıllık 

Meclisi oluşturulmuştur. Meclisler, mütesellimlerin yerine atandıkları sancaklarda 

vergilerin saptanması ve diğer işlerle meşgul olacak muhassılın başkanlığında, yine 

merkezden görevlendirilen emlak ve nüfus kâtipleri, kadı ya da naip, müftü, ordu 

komutanı, halktan dört kişi, gayrimüslim halk varsa bunların metropolit ve kocabaşı 

olan iki kişiden oluşmuştur. Merkezden muhassıl, emlak ve nüfus kâtibi 

görevlendirilmesi eyaletlerde merkezin gücünü artırmanın yolu olarak 

düşünülmüştür. Bu meclislere halktan üyelerin seçimi iki turlu sisteme göre 

olacaktı.209 Muhassıllık meclisleriyle vergi konusundaki adaletsizliğin önünün kesilip 

isyanlara yol açan vergi dağıtımı ve toplanması sorununun çözülmesi amaç 

edinilmişti.210 Gerçekten de Tanzimat’a kadar Osmanlı mali yapısında yetersiz bir 

örgütlenme söz konusu iken Tanzimat bu durumun farkına varıldığını ve 

iyileştirilmesine çalışıldığını göstermektedir. 

Sadrazam Reşit Paşa’nın muhassıllık meclislerini kurmasında en büyük amaç 

eyalet yöneticileri olan valilerin yetkilerini sınırlandırma olarak göze çarpmaktadır. 

                                                 
206  Emre Satıcı, “Meclis Üyeliğinden Paşa’lığa Tahir Ağa (Tanzimat Sonrası Yerel Yönetimde 

Eşrafın Rolüne İlişkin Bursa'dan Bir Örnek)”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya 

Fakültesi Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt 25, Sayı 40, Ankara, 2006, s. 226. 
207  Musa Çadırcı, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapısı, 2. 

Baskı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, l997, s. 225. 
208  Benzer gelişme Fransa’da 27 Nisan 1791 tarihli kararla gerçekleşmiş ve vergi konusu İçişleri 

Bakanlığı’ndan alınmıştır. Françoise Dreyfus, 2007, s. 103. 
209  Birgül Ayman Güler, 1998, s. 75. 
210  Erdoğan Keleş, “Cebel-i Lübnan’da İki Kaymakamlı İdari Düzenin Uygulanması”, Ankara 

Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, 

Cilt 27, Sayı 43, Ankara, 2008, s. 133.  
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Çünkü Osmanlı İmparatorluğu merkeziyetçi karakterini Anadolu olaylarının zoru 

altında bütün 17. yüzyıl süresince yavaş yavaş kaybetmiş, oluşan yeni toplumsal ve 

iktisadi şartların geliştirdiği siyasi zemin üzerinde daha önce vurgulanan ayan 

=derebeylik biçiminde valilik rejimi ortaya çıkmıştı.211 Muhassıllık meclislerinin 

kurulmasıyla mali açıdan olduğu kadar, idari açıdan da köklü bir dönüşüm yaşanmış; 

Osmanlı taşrasında vali tarafından kullanılan idari, mali ve askeri yetkiler farklı kişi 

ve kurumlara devredilmiştir. Muhassıllık meclisleriyle bir anlamda belki de 

günümüzün yaygın kavramları “yönetişim” ve “katılım”ın ilk örnekleri Osmanlı 

İmparatorluğu’nda uygulamaya sokulmuştur. Bu meclislerle ilgili en önemli ayrıntı 

ilk defa “seçim” usulünü getirmiş olmasıdır. Tanzimat’ın ilanından sonra 

İmparatorluğun taşra yönetiminde görev yapan bu meclislerin oluşturulmasında, 

uygulanan seçim ve temsil yöntemini bugün ilkel bir yöntem olarak nitelendirmek 

mümkündür. Ayrıca, İmparatorluğun her tarafında uygulanmadığı da açıktır. Ancak, 

“seçim” ilk kez bu deneyimle doğmuş ve yasallaşmıştır. Müslüman olanlar ve 

olmayanlar ilk kez bu meclislerde eşit biçimde, aynı koşullarda görev almış; sağlık, 

imar, vergi, asayiş gibi yerel sorunların çözümünde ilk kez söz sahibi olarak 

yönetime sınırlı da olsa katılmışlardır. Onun içindir ki, bu girişimler bazılarının 

Türkiye’de yerel yönetim geleneğinin çekirdeği sayılmışlardır.212 

Valiler, bu meclislere verilen yetkilerle, alınan kararları yürüten ve 

merkezden maaş alan üst düzeyde bir görevli konumuna getirilmiştir.213 Valinin 

maaşa bağlanmasında asıl hedef merkezden bağımsız keyfi vergilendirmelere 

gitmemelerini temin etmektir. Valilerin idam (adli), vergi toplama (mali) vb. yetkileri 

2 yıllık bir süre boyunca faaliyet gösteren bu meclislerin kurulmasıyla sona ermiştir. 

Osmanlı İmparatorluğu, Tanzimat reformlarıyla merkezi devleti güçlendirmiştir.214 

Karal “Tanzimat öncesi devirde, valiler ve mütesellimler, şehir ve kasabalarda türlü 

bahanelerle adam öldürme, sürgüne gönderme, mala el koyma âdetlerini 

                                                 
211  Mustafa Akdağ, “Osmanlı Tarihinde Ayanlık Düzeni Devri”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-

Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt 8 Sayı 14, Ankara, 1963, 

s. 51. 
212  Cengiz Akın, “Türkiye’de Yerel Yönetim Geleneğinin Oluşmasında Muhassıllık Meclislerinin 

Önemi”, Türk İdare Dergisi, Sayı 425, Ankara, Aralık 1999, s. 26. 
213  Musa Çadırcı, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Eyalet ve Sancak Merkezlerinde Meclislerin 

Kurulması (1840-1864)”, Yusuf Hikmet Bayur’a Armağan, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 

Ankara, 1985, s. 257. 
214  Engelhard, Tanzimat ve Türkiye, (Çev: Ali Reşat), Kaknüs Yayınları, İstanbul, 1999, s. 99-100. 
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edinmişlerdi” vurgulamasında bulunmaktadır.215 Tanzimat, bu tür keyfi 

uygulamaların önüne geçmiştir. Tanzimat’la o zamana kadar Osmanlı idari tarihinde 

adli bir birim olarak görülen kazalar, idari ve mali bir birim olarak yönetim yapısına 

dâhil edilmiş, bunların başına, devlet gelirlerini toplayıp hazineye göndermeyi 

taahhüt eden ve kazanın iç güvenliği ile idari işlerinden de sorumlu olan bir kaza 

müdürü atanmıştır. Müdür adı ile mülki teşkilatta oluşturulan bu kadro; hem görevi 

hem de sınırları belirli yeni idari ünitede görev yapması nedeniyle, aslında 

muhassıllıktan itibaren geçerli olan dar alanda vergi kaynağına doğrudan ulaşma 

amacının bir uzantısı niteliğindedir. 

Ancak yeni uygulamanın umulanın tersine sonuç vermesi üzerine 1842 yılı 

başlarında muhassıllık kurumuna son verilerek vergi toplamada eski usule yani 

iltizam sistemine dönülürken, eyalet yönetiminde ise yeni düzenlemeler yapılmıştır. 

Muhassılların kaldırılmasının temel nedeni özellikle vergi yazımı sırasında haksızlık 

yapıldığı iddialarıdır. Usul-ü Tadiliye ismiyle belgelerde geçen bu yeni 

düzenlemeler, yetkileri ve sorumlulukları artırılarak eyalet merkezine vali konumda 

atanan müşirler ile eyalet dâhilindeki sancakların “mevki-i icabına” göre idare-i 

umur-u mülkiye ve maliyeye muktedir muhassıla karşılık birer kaymakamın 

görevlendirilmesi üzerine kurulmuştur.216 Böylece sancakların idaresi kaymakamlara 

bırakılmış, eyaletlerin yönetiminden ise valiler sorumlu kılınmıştır.217 

1846 da ilk defa yayınlanan Devlet Salnamesi’ne218 göre, 39 eyalet ve 76 

livaya ulaşan Osmanlı İmparatorluğu’nda reformların taşrada uygulanması kolay 

olmamıştır. Örneğin Tanzimat’ın uygulanması için pilot bölge olarak seçilen 

yerlerden olan Trabzon, bazı girişimlere rağmen 1847 yılına kadar yeni uygulamaları 

tatbik edememiştir. Bunun nedenleri olarak eski yönetim tarzı, yönetimde 

                                                 
215  Enver Ziya Karal, Tanzimat-ı Hayriye Devri (1839-1856), Cumhuriyet Yayınları, İstanbul, 

1999, s. 18. 
216  Ayla Efe, “Tanzimat’ın Eyalet Reformları 1840-64: Silistre Örneği”, Karadeniz Araştırmaları 

Dergisi, Cilt 6, Sayı 22, Ankara, Yaz 2009, s. 94.  
217  Musa Çadırcı, 2007, s. 262-263. 
218  Salnameler 1869 yılından itibaren bütün Osmanlı vilayetlerince yayınlanan ve vilayetlerin 

kapsadıkları bölgelerin tarihleri, coğrafyaları, eski eserleri, ekonomik ve ticari faaliyetleri, memur 

listeleri, nüfusları gibi değişik konularda bilgi içeren resmi belgelerdir. Bu yönüyle günümüzde il 

planlama ve koordinasyon müdürlükleri tarafından hazırlanan il brifinglerinin ilk halidir. Vilayet 

salnamelerinin yayımlanmasına Halep Mektubî Kalemi’nde bulunan İbrahim Halet Bey tarafından 

“Fihrist-i Vilayet-i Haleb” adıyla düzenlenen ve istatistikî bilgiler içeren eserin, Bâb-ı Âlî’nin 

dikkatini çekmesi üzerine başlanmıştır. Cengiz Eroğlu Murat, Babuçoğlu, Mehmet Köçer, 

Osmanlı Vilayet Salnamelerinde Halep, Global Strateji Enstitüsü, Ankara 2007, s. 18; 

Salnameler hakkında daha fazla bilgi için bkz: Hasan Duman, Osmanlı Yıllıkları, İstanbul, 1987.  



 74 

yenileşmenin ihtiyaçtan öte artık zaruret halini alması, mevcut durumun değişmesini 

istemeyen yerel güçlerden kaynaklanan direnişler vb. gösterilmektedir.219 Bu 

nedenleri destekler biçimde İnalcık, “Tanzimat’ın ilanından sonra ayan, yalnızca 

meclislerde değil, idarenin aşağı kademelerinde de hâkim olmaya devam etmiştir. 

Yeni teşkilatta kaza müdürleri, eski mütesellimler gibi vali tarafından o memleketin 

ileri gelen nüfuzlu ağaları arasından seçilmiş ve memuriyetleri merkezi hükümetin 

tasdikiyle kesinleşmiştir” saptamasında bulunmuştur.220 1846 yılında ayrıca eyalet 

bünyesindeki sancakların yönetim birimlerinin ve görev verilen yöneticilerin 

sorumlulukların netleşmesi adına “Tensikat-ı Mülkiye” düzenlemeleri kapsamında 

mülki düzenlemeler yapılmıştır. Aynı yıl yayınlanan “Zaptiye Askerine Dair 

Nizâmât” başlığını taşıyan ilk Zaptiye Nizamnamesi de her eyaletin ihtiyacına göre 

süvari, piyade olarak vali ve mutasarrıfların gözetiminde kurulacak zaptiye birlikleri 

aracılığıyla mülki idarenin iç güvenlik konusundaki görevlerini ayrıntılı biçimde 

açıklamıştır.221 

Tanzimat’la birlikte ülke yönetiminde yapılan önemli düzenlemelerden birisi 

halkın (aslında azınlıklarla eşrafın) temsilcileri vasıtasıyla yönetime katılmasını 

sağlamaya yönelik yeniliklerdir. Daha önce de ifade edildiği üzere Türkiye’de son 

dönemde örnekleri bolca görülen yönetişim yapılanmalarının ilk örnekleri bu 

dönemde görülmüştür. 1840’ta Muhasıllık Meclislerinin kurulmasıyla başlatılan bu 

girişim, 1842 yılında sancaklarda Küçük Meclislerin, eyaletlerde ise Büyük 

Meclislerin açılmasıyla devam etmiş ve bu meclislerin çalışmalarıyla ilgili en önemli 

düzenleme 1849 yılında yapılmıştır.222 Bu yılda Tanzimat uygulamalarının istenileni 

vermemesi nedeniyle ülke yönetiminde yeniden bir düzenlemeye gidildiği 

görülmektedir. Meclis-i Vala’nın223 hazırladığı ve 1 Ocak 1849 tarihinde yürürlüğe 

                                                 
219  Abdullah Saydam, “Trabzon’un İdarî Yapısı ve Yenileşme Zarureti (1793–1851)”, OTAM 

(Journal of Ottoman Studies), Sayı 18, 2006, s. 286. 
220  Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Toplum ve Ekonomi, 2. Baskı, Eren Yayıncılık, İstanbul, 

1996, s. 372. 
221  Ali Sönmez, “Zaptiye Teşkilatı'nın Düzenlenmesi (1840-1869)”, Ankara Üniversitesi Dil ve 

Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt 25, Sayı 39, 

Ankara, 1963, s. 203. 
222  Musa Çadırcı, “Osmanlı İmparatorluğunda Eyalet ve Sancaklarda Meclislerin Kurulması, (1840-

1864)”, 1985, s. 257-277. 
223  Meclis-i Vâlâ, II. Mahmut döneminde ıslahat hareketlerinin gerektirdiği yeni nizamnameleri 

hazırlamak, memurların muhakemesiyle meşgul olmak, gerek görülen devlet işlerinde oy vermek 

üzere 1837 yılında kurulan meclisin adıdır. Tanzimat’tan sonra işlerin çoğalması sebebiyle 

“Meclis-i Ali-i Tanzimat” ve “Meclis-i Ahkâm- ı Adliye” birleştirilerek yine “Meclis-i Vâlâ-yı 

Ahkâm-ı Adliye” adı altında bir meclis oluşturulmuş ve bu meclis idare, tanzimat, adliye adlarıyla 
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konulan “Bu defa saye-i sevket-vaye-i cenab-ı mülkdariden tertip ve teşkil olunmuş 

olan eyalet meclislerine verilecek talimat-ı seniyyedir” başlığını taşıyan yönetmelikle 

valilerin görevleri de belirlenmiştir. Bir giriş, dokuz fasıl ve 68 madde şeklinde 

düzenlenmiş olan bu yönetmelik 1864’de yayınlanan Vilayet Nizamnamesi’ne kadar 

yürürlükte kalmıştır. Çadırcı’ya göre bu yönetmelik aslında zaten ülkenin taşra 

yönetimini yeni baştan düzenleyen bir vilayet nizamnamesidir.224 

1849 Talimatı’nda öne çıkan özellik; valinin yetkilerinde kaza müdürünü 

seçmesinin dışında azalma olması; meclisin mali, askeri, adli, güvenlik, beledi 

işlerde yetki ve sorumluluğunun ön plana çıkarılmış olmasıdır. Tanzimat’ın 

uygulanması, her türlü mülki, beledi ve mali ıslahatın yapılıp, güvenliğin korunması, 

hukuk kurallarının yerine getirilerek ülkenin bayındırlığı için eyalet meclisince 

alınacak kararların yürürlüğe konulmasını sağlama, valinin asıl görevi olarak 

belirlenmiştir. Vali, yönetiminde olan eyaletin her türlü işinden asıl sorumlu ve 

devlete karşı muhatap olduğundan, alınan kararları da bağımsız olarak yürütmesi 

gerektiği düşünülmüştür. Devlet gelirlerinin miktarı, toplanan ve tahsil edilemeyen 

gelirlerin neler olduğu defterdar ve kaymakamlar tarafından valiye bildirileceğinden, 

ortaya çıkan aksaklıklardan vali sorumlu olmuştur. Görüldüğü gibi valilerin vergi 

toplama konularındaki görevlerinin ağırlığı bu dönem geri gelmiştir. 

Tanzimat’la birlikte güçlendirilmek istenen merkeziyetçi sistem daha sonra 

sakıncalı görülmüş ve sakıncalarını ortadan kaldırmak için 1852’de bir ferman 

yayınlanmıştır. Eyalet yönetimi ile ilgili olarak alınan yeni önlemlerle eyaletlerin 

merkeze bağımlılığı azaltılmıştır.225 Bunun nedeni 1849 tarihli talimattan da umulan 

faydanın sağlanamamasıdır. Eyalet meclislerinin bekleneni verememesi, valilerin bu 

meclislere karşı zayıflatılmış olması bu sonucun ortaya çıkmasının sebebi olarak 

gösterilmiştir. 1852 fermanıyla, önceki düzenlemelerle Babıâli’ye bağlı bir memur 

durumuna düşen valilere eski yetkilerinin iade edilmesi düşünülmüş ve valiler 

yeniden güçlendirilmiştir.226 Fermanla bazı memurların atanması ve denetlenmesi 

                                                                                                                                          
üç kısma ayrılmıştır. İdare kısmı mülkî ve malî işlerle, tanzimat kısmı kanun ve nizamnamelerin 

incelenmesi ve düzenlenmesiyle, adliye kısmı da bazı dâvalarla ilgilenmiştir. 1867 tarihinde bu 

meclis tekrar “Divan-ı Ahkâm-ı Adliye” ve “Şûra-yı Devlet” olmak üzere iki kısma ayrılmıştır. 

Konu hakkında daha geniş bilgi için bkz: Mehmet Seyitdanlıoğlu, Tanzimat Devrinde Meclis-i 

Vâlâ (1838 - 1868), Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara, 1999. 
224  Musa Çadırcı, 1985, s. 274. 
225  Selda Kılıç, 2009, s. 50. 
226  Daha geniş bilgi için bkz: ibid, s. 49. 
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yetkisi valilere verilmiştir. Tanzimat döneminin başında merkezi yapının karşısındaki 

en büyük engellerden birisi olarak görülen valilerin durumu artık değişmiş; 

merkezden özerkleşme ve bağımsızlık eğilimi sergileyen vali tipinin yerine merkezin 

bir memuru konumunda yeni bir vali tipi ortaya çıkmaya başlamıştır.227 Valilerin 

güçlendirilmesi düşüncesinin destek bulmasına neden olan bu yeni vali tipidir. 

Valiler, maiyetlerinde bulunan memurların hal ve hareketlerinden sorumlu kılınırken 

asayiş ve genel düzenin korunabilmesi için geniş yetkilerle donatılmıştır. Valilerin 

merkeze bağlılıklarından artık şüphe duyulmamaktadır. 1842’deki düzenlemeye 

benzer biçimde bu ferman da mülki kademeleri, eyalet, sancak ve kaza olarak 

belirlemiştir. Bir eyalete bağlı bulunmadan, doğrudan merkezle iletişim kuran, 

bağımsız sancakların yönetimi de mutasarrıflara bırakılmıştır. Doğrudan eyalete 

bağlı olan sancakların yönetimini kaymakamlar üstlenirken, kazanın idaresine de 

müdürlerin atanması öngörülmüş; bunların tayin ve görevleri kurallara bağlanmıştır. 

Tanzimat Fermanı’ndan sonra Batı ile siyaseten de yakınlaşan Osmanlı 

İmparatorluğu, Rusya’ya karşı kendini daha güçlü hissetmiş ve Rusya’ya meydan 

okumasının ardından İngiliz ve Fransızlarla müttefik olarak girdiği Kırım 

Savaşı’ndan galip ayrılmıştır. Ancak, İmparatorluk savaş masraflarından 

kaynaklanan dış borç yükü nedeniyle mali krize girmiş; ardından 28 Şubat 1856’da 

Islahat Fermanı ilan edilmiştir. İngiltere, Fransa ve Avusturya’nın etkisi altında 

hazırlanan Ferman, Paris Antlaşması ile uluslararası hale gelmiştir. Bu süreç Osmanlı 

İmparatorluğu’nun 1876’da dış borçlarını ödeme gücünden yoksun olduğunu ilan 

etmesi ve 1881’de gelirlerine el koymak üzere Duyun-u Umumiye kurulmasıyla 

devam etmiştir. Avrupa Devletlerinin kapitalizmin nimetlerinden her şekilde 

faydalandığı 19. yüzyılda birçok devlet tarih sahnesinden silinirken bazıları 

görünüşte siyaseten bağımsız ama mali açıdan yarı sömürge durumuna düşmüştür. 

Osmanlı İmparatorluğu ise özellikle Kırım Savaşı’ndan sonra yarı sömürgeleşme 

yolunda hızla ilerlemiştir. Sonuçta, Tanzimat Fermanı ile başlayan reform süreci, 

1856 Islahat Fermanı ile başka bir boyuta kaymış; imparatorluk toprakları Avrupa 

ıslahat programı çerçevesinde yeniden örgütlenmiş ve eyaletlerin özerkleştirilmesine 

                                                 
227  Nizam Önen, Cenk Reyhan, 2011, s. 251. 



 77 

yönelik reformlarla ilerlemiştir.228 5 yıl sonra yürürlüğe girecek Cebel-i Lübnan 

Nizamnamesi’ni de bu çerçevede ele almak gerekir. 

1856 tarihli Islahat Fermanı’ndan sonra eyalet yönetimini yeniden düzenleme 

çabaları sürdürülmüştür. 1858 yılı sonlarına doğru Ali ve Fuat Paşa’lar eyaletler 

üzerinde ıslahata kalkışmış ve çeşitli eyaletlere teftiş heyetleri göndermenin yanında 

yeni bir Vilayet Nizamnamesi hazırlığına girişmişlerdir.229 22 Kasım 1858’de vali, 

mutasarrıf, kaymakam ve müdürlerin görevlerini belirleyen bir talimat ile ülkenin 

aynı zamanda mülki kademelenmesi belirtilmiştir. Bu talimat ile ülke, eyalet, liva, 

kaza ve köy olmak üzere 4 kademeye ayrılmıştır. 1852 fermanıyla kurulan müstakil 

sancaklar muhafaza edilmiştir. 230 “Vülat-ı İzam ve Mutasarrıfın-i Kiram ve 

Kaymakamların ve Müdürlerin Vezaifini Şamil Talimat” isimli bu talimatın 

metninden de anlaşılacağı gibi, valilere, eyaletlerde hükümetin tam bir temsilcisi 

olma bakımından geniş yetkiler verilmiştir. 

Bu talimatla vali, mutasarrıf, kaymakam ve müdürlerin görev ve yetkileri 

belirlenmiştir. Kaymakam, valinin kullandığı yetkileri benzer biçimde kullanır hale 

getirilmiştir. Talimat, valilerin görev ve yetkilerini ayrıntılı biçimde açıklamıştır. 

Bu görevlerin incelenmesinden valilerin o dönemde genel olarak; 

- Gözetim ve denetim, 

- Asayişi sağlama (İç güvenlik), 

- Vergilerin toplanmasına yardımcı olma, 

- Koordinasyon, 

Görevlerinin bulunduğu, askerlikle ilgili görevlerinin ordu komutanlarına 

bırakıldığı anlaşılmaktadır. Vali tüm konularda yetkili hale getirilirken ordu 

komutanlarıyla İstanbul’dan gönderilen hazine/maliye memurları ona karşı sorumlu 

kılınmıştır. 

Osmanlı İmparatorluğu’nda, Tanzimat sonrasında valinin otoritesi, merkezi 

yönetimin gücüne göre artırılıp azaltılmıştır. Buraya kadar incelediğimiz mülki 

idarenin resmen kuruluşuna kadar geçen sürede yapılan düzenlemeleri içerdiği 

yetkiler ve valilerin konumu bakımından aşağıdaki tabloda özetleyebiliriz. 

 

                                                 
228  Nuray Ertürk Keskin, Türkiye’de Devletin Toprak Üzerinde Örgütlenmesi, 2009, s. 159. 
229  Musa Çadırcı, l997, s. 224.  
230  Selda Kılıç, 2009, s. 51. 
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Tablo 2. 1839 - 1864 Arası Düzenlemeler ve Sonuçları 

YILI ADI VALİLERİN 

YETKİLERİ 

VALİLERİN 

KONUMU 

1839 (1840’ta 

uygulamaya 

geçen hükümler) 

Tanzimat Fermanı Mali yetkilerden yoksunluk, 

yargısal yetkilerde azalma 

Zayıflatılmış 

1842 Usul-ü Tadiliye Mali yetkilere yeniden 

kavuşma 

Güçlendirilmiş 

1849 Eyalet Meclisleri 

Talimatnamesi 

Mali yetkilerle iç güvenlik 

yetkilerinde azalma 

Zayıflatılmış 

1852 Ferman Mali yetkilerde artma Güçlendirilmiş 

1858 Vali, mutasarrıf, kaymakam ve 

müdürlerin görevlerini 

belirleyen talimat (Vulat-ı İzam 

ve Mutasarrıf-ı Kiram ile 

Kaymakamların Vezaifini 

Şamil Talimat) 

Mali yetkilerde artma Güçlendirilmiş 

 

1858 talimatından sonra 1861’de Lübnan için hazırlanan “Cebel-i Lübnan 

Nizamnamesi” ile Osmanlı İmparatorluğu’nun klasik eyalet örgütlenmesinin dışına 

çıkan ilk taşra yapılanması ortaya çıkmıştır. Avrupa devletlerinin baskıları yanında 

azınlıkların başkaldırıları da Osmanlı bürokratlarını taşra yönetimini yeniden 

yapılandırmaya zorlamıştır. Lübnan’da yaşanan karışıklıklar ve olayların etkisi, dış 

devletlerin de (İngiltere ve Fransa) müdahalesi ile Osmanlı İmparatorluğu, bölgedeki 

egemenliğini korumak için 1861 yılında Lübnan’a özerk statü vermek durumunda 

kalmıştır. Bu doğrultuda hazırlanan “Cebel-i Lübnan Nizamnamesi”ne göre, Cebel-i 

Lübnan, başkentten tayin edilecek hristiyan bir mutasarrıf tarafından yönetilecek ve 

bu mutasarrıfın başkanlığında Lübnan’daki etnik kesimlerin temsilcilerinden oluşan 

bir meclis görev yapacaktır.231 

                                                 
231  Benzer karma yönetim biçimi daha sonra 1868 yılında Girit için de uygulanmıştır. Olağanüstü 

memuriyetle Girit’e giden sadrazam Âli Paşa özel bir nizamname yayınlayarak adayı Hanya, 

İsfakya, Resmo, Kandiye ve Laşit sancaklarına ayırmış; İsfakya ve Laşit sancakları 

mutasarrıflarının hristiyan, Resmo ve Kandiye sancakları mutasarrıflarının Müslüman; kaza 

kaymakamlarının halkının çoğunluğuna göre ıristiyan ya da Müslüman olmasını hükme 

bağlamıştır. Mutasarrıf ve kaymakamlar Müslüman ise hristiyan, hristiyan ise Müslüman 
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Eylül 1864’de bazı küçük eklemelerle gözden geçirilen bu nizamname içeriği 

ile 1864 tarihli ilk Osmanlı Vilayet Nizamnamesi’ne de ilham kaynağı olmuştur.232  

Mithat Paşa’nın vali olarak tayin edildiği ve Niş, Silistre ve Vidin’den oluşan Tuna 

Vilayeti’nde, Tuna Vilayet Nizamnamesi uygulamaya girmiştir.233 7 sancak, 45 kaza 

ve 17 nahiyeden oluşturulan bu vilâyet, çoğu gayrimüslim yaklaşık iki milyon nüfusa 

sahiptir.234 Nizamnameyle Osmanlı’nın merkezileşmeyi ve idarenin şahsi yönde 

kullanılmasının önlenmesini; ayrıca ülkenin her tarafında tebaaya Osmanlılık 

düşüncesini aşılamayı amaçladığı ifade edilmiştir.235 Oldukça geniş bir alana ve 

büyük nüfusa sahip Tuna Vilayetinde gerçekleştirilen başarılı uygulamalar çok kısa 

bir süre sonra çıkarılan Vilayet Nizamnamesi’yle ülke geneline yayılmıştır. 

Kapitalist ekonomiye sahip olmadığı için geri kaldığı düşünülen Osmanlı 

İmparatorluğu bu şekilde geri kalmışlıktan kurtulma adına bir takım idari reform 

hamlelerine girişmiştir. 

 

II.1. Merkezileşme Aracı Olarak Mülki İdare: 1864 - 1921 Arası Dönem  

Osmanlı, Batı kapitalizminin baskısı altında değişime zorlanırken; devlet 

sürekli reforma tabi tutulmuş, ancak kapitalist dönüşümün gerçekleşmesi mümkün 

olmamıştır. Kapitülasyon anlaşmaları sonrasında Tanzimat ve Islahat Fermanlarının 

ilanı bu arayışların bir sonucudur. Kapitalist ekonomiye geçememiş bir devlet olarak 

Osmanlı İmparatorluğu’nu yönetenler, kalkınma adına kapitalizmi getirmek 

gerektiğine inanmış, bu amaçla merkezileşmeyi sağlamak için mülki idarenin 

                                                                                                                                          
yardımcısı olması sağlanmıştır. Ayrıca her kaza ve sancakta oluşturulacak İdare Meclislerinde 

doğal üyelerin yanı sıra üçü hristiyan, üçü Müslüman altı seçilmiş üye bulunması öngörülmüştür. 
232  Roderic H. Davison, Osmanlı İmparatorluğu’nda Reform, Cilt I, Papirüs Yayıncılık, İstanbul 

1997, s. 165’den aktaran Erkan Tural, “Minyatür Bir Tanzimat Ülkesi: Lübnan ve 1861 Lübnan 

Vilayet Nizamnamesi”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 2, Ankara, Nisan 2005, 

s. 84. 
233  Mithat Paşa’nın Tuna Vilayetindeki uygulamaları konusunda daha geniş bilgi için bkz: Midhat 

Paşa’nın Hatıraları-Hayatım İbret Olsun (Yayına Hazırlayan: Osman Selim Kocahanoğlu), 

Birinci Cilt, 1. Baskı, Temel Yayınları No: 95, İstanbul, Ekim 1997, s. 43-46. 
234  İ.E. Fadeeva, Midhat Paşa, Jizn i Deyatelnost, Akademiya Nauk SSSR, Moskova 1977, s. 20’ 

den aktaran Osman İbrahimov, Tuna Vilâyet Gazetesi (1865–1866), s. 31, Ankara Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 

http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/3251/, (07.07.2011).   
235  Georgi Pletnyov, Midhat Taşa i Upravlenieto na Dunavskiya Vilâyet, Veliko Tırnovo 1994, s. 38-

39’dan aktaran Osman İbrahimov, Tuna Vilâyet Gazetesi (1865–1866), s. 31, Ankara 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 

http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/3251/, (07.07.2011).   

 

http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/3251/
http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/3251/
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kurulmasına yol açan süreci başlatmıştır. Değişim amacıyla başlatılan çalışmalar 

1864 yılında sonuç vermiş ve kısa aralıklarla çıkarılan Tuna ve Vilayet 

Nizamnameleri gününüzdeki mülki idarenin kuruluşunu sağlamıştır. 

Osmanlı çıkardığı nizamnamelerle dönemin hâkim devletlerinin hassas 

olduğu azınlıkların temsiline ve devlete nüfuz etmesine imkân vermiş, ilerleyen 

süreçte vali olarak atananlar eliyle bürokrasisini yönlendirmiştir. Toprak üzerindeki 

örgütlenme Prusya Tipi Kapitalizme geçiş aşamalarına birebir uymasa da benzer 

biçimde gerçekleşmiştir. Prusya tipi geçişte, bir siyasal devrim süreci 

bulunmamaktadır. Aksine, siyasal dönüşüm tedricen, reformlar yoluyla 

olmaktadır.236 Prusya Tipi Kapitalizm, monarşiye karşı burjuvazinin zaferi 

sonrasında doğmamış, Prusyalı elitler tarafından kurulmuştur. Benzer şekilde 

Osmanlı İmparatorluğu’nda bürokratlar tarafından merkezi yönetim tesis edilirken 

ülkenin tarihsel gelişimi, siyasal ve sosyo-kültürel yapı özellikleri ile merkezi 

yönetimin kapitalist ekonomiye geçişi kolaylaştırarak dönemin şartlarına uygun 

olduğunun kabul edilmesi göz önünde bulundurulmuştur. Bu tespiti yaptıktan sonra 

şimdi ülkemizde ilk defa 1864 yılında uygulama örnekleri görülen Kapsayıcı Valilik 

Sistemi düzenlemesinin tarihsel sürecine bakalım. 

 

a. Kapsayıcı Valilik Sistemi ve 1864 Vilayet Nizamnamesi 

1864 Vilayet Nizamnamesi, Tanzimat’tan sonra taşra yönetiminde yapılan ilk 

sistemli düzenlemedir ve Ortaylı’nın deyimiyle “Osmanlı yönetim sistemini ete 

kemiğe büründüren temel belgedir”.237 Fransız yönetim örgütlenmesini model alan 

nizamname özellikle mülki idarenin bugünkü haline gelmesi bakımından önem 

taşımaktadır. Nizamnamenin bir başka özelliği tüzel kişilik vermese de il genel 

meclisleri yoluyla yerel yönetim sistemini de ilk defa düzenlemiş olmasıdır. Vilayet 

                                                 
236  Prusya Tipi Kapitalizme geçişte ilk olarak kapitalizmin temel toplumsal sınıfları belirleyici bir rol 

oynamaz. İkinci olarak geçiş devlet eliyle yürütülür. Üçüncü olarak devlet içinde temsil edilmek 

önem taşıdığından güç dengeleri buna göre kurulmaktadır. Dördüncü olarak devlete bağımlı ve 

geçiş ideolojileri üreten bazen de asker ve sivil bürokrasi olarak geçişi yürüten aydın tip 

mevcuttur. Beşinci olarak hem devletle iç içe hem de kapitalist dünyayla uyumlu bir zengin kitlesi 

bulunmaktadır. Daha ayrıntılı bilgi içn bkz: Mustafa Bayram Mısır, “Meşrutiyetten Cumhuriyete: 

Kapitalizme Prusya Tipi Geçiş”, Praksis, Sayı 5, Ankara, 2002, s. 224-225. 
237  İlber Ortaylı, “Türkiye’de Taşra Yönetim ve Yöneticiliğinin Evrimi”, (Ed: Kurthan Fişek), 

Toplumsal Yapıyla İlişkileri Açısından Türkiye’de Mülki İdare Amirliği, Türk İdareciler 

Derneği Bilimsel Araştırmalar Dizisi: 1, Ankara 1976, s. 19. 
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Nizamnamesi, vilayetlerin yönetimini valilere, sancaklarınkini mutasarrıflara 

bırakırken, kaymakamları kaza yönetiminin başı olarak belirlemiştir.238 Bu üç 

kademenin yanı sıra dördüncü kademe olarak köyler bulunmaktadır. Aynı temel 

üzerinde yükselen Tuna ile 1864 Vilayet Nizamnamelerinin farklılıklarından birisi 

böylelikle ilkinde kaymakamların livanın başı olacağı hükmü bulunurken ikincisinde 

kazanın başı olarak görevlendirilmiş olmasıdır.239 Bir diğer farklılık olarak Tuna 

Vilayet Nizamnamesi’nde mali işler sancakta mal müdürüne, vilayette ise 

muhasebeciye bırakılmışken; Vilayet Nizamnamesinde, mali işler sancakta 

muhasebeciye, vilayette ise defterdara bırakılmaktadır.240 Bu nizamname ile vali en 

üst düzeyde hükümet temsilcisi konumu ile aynı zamanda denetleyici durumuna 

getirilmiştir. Bu değişiklik ileride de inceleneceği üzere Osmanlı İmparatorluğu’nda 

sıkça rastlanan merkezin güçlendirilmesine yönelik önemli ve sistemli bir zihniyet 

değişikliğinin ifadesidir.241 1864 Vilayet Nizamnamesi ile Osmanlı Avrupasında 10 

vilayet ve 4 sancak; Anadolu’da 16 vilayet ve 74 sancak; Afrika’da ise 1 vilayet ve 5 

sancak oluşturulmuştur.242 Tuna Vilayetinin ardından sırasıyla Bosna, Edirne, Halep, 

Suriye, Trablusgarp ve Erzurum Vilayetleri hayata geçirilmiştir.243 

Tuna Vilayet Nizamnamesi ile başlayıp Vilayet Nizamnamesi ile devam eden 

yapının en önemli özelliklerinden birisi iki meclisli yapısıdır. Günümüzdeki katılımcı 

anlayışa benzer şekilde merkeziyetçiliği ve âdem-i merkeziyetçiliği bir denge içinde 

uygulamayı hedefleyen bu nizamnameyle, 1840 yılından sonra eyaletlerde 

kurulmasına başlanılan, meclis sayısı ikiye çıkmış olup, her iki meclisin özellikleri 

kısaca şöyledir: 

- Vilayet İdare Meclisi (İl İdare Kurulu): Başkanı vali olan bu meclisin 

defterdar, mektupçu, umur-u ecnebiye müdürü, şeriye işleri müfettişi ile iki 

Müslüman ve iki gayrimüslim olmak üzere toplam dokuz üyesi bulunmaktadır. 

Önemli bir ayrıntı muhassıllık meclislerinden farklı olarak müftü ve azınlık dini 

                                                 
238  Mehmet Tarcan, “Fransa’da Valilik Müessesi”, Türk İdare Dergisi, Sayı 357, Ankara, 1977, s. 

110. 
239  Erkan Tural, “Habsburg ve Osmanlı İmparatorluğunun En Uzun Asrı ve 1864 - Tuna Vilayet 

Nizamnameleri”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 3, Ankara, Temmuz 2004, s. 

98. 
240 Selda Kılıç, “1864 Vilayet Nizamnamesinin Tuna Vilayetinde Uygulanması ve Mithat Paşa”, 

Ankara Üniversitesi DTCF Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt 24, Sayı 37, 

Ankara, 2005, s. 102, 103.  
241  Musa Çadırcı, 1997, s. 152. 
242  Halil Kalabalık, 1999, s. 84. 
243  Selda Kılıç, 2005, s. 103. 
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liderlerinin meclis üyesi olarak belirlenmemiş olmasıdır. Meclisin çalışma usul ve 

esasları önceki eyalet meclislerininkine benzerdir. Nizamname 76-89. maddeleri 

arasında meclislerin görevlerini saymış olup bunların icra (uygulama), istişare 

(danışma), yargı, güvenlik ve bayındırlıkla ilgili görevler olarak sıralayabiliriz. 

Meclisin işlevleriyle ilgili olumlu/olumsuz çeşitli görüşler vardır. 1929 

yılında çıkarılan 1426 sayılı Vilayet İdaresi Kanunu’nun gerekçesinde bu meclislerin 

“görüş beyanı”ndan başka bir iş yapmadığı ifade edilmiştir.244 Ortaylı’ya göre bu 

meclisler zaten “halkın yönetime katılmasını sağlayan araçlar olmaktan çok, 

yöneticilerin karar ve isteklerini onaylayan birer soğuk damga” niteliğindedir.245 

Kanaatimizce merkezi yönetimin taşradaki küçük bir kopyası olan bu meclisler 

dönemin şartlarına göre önemli görevler yerine getirmiştir. Vilayet İdare Meclisi, 

1876 yılında kabul edilen Kanun-u Esasi’de de yerini alarak 1913 yılına kadar 

çalışmasını aynı şekilde devam ettirmiştir. 

- Vilayet Umumi Meclisi (İl Genel Meclisi): Tüzel kişilikleri bulunmayan246 

bu meclisin üyeleri Nizamnamenin 25. maddesine göre vilayete bağlı her sancaktan 

seçimle belirlenecek 2 Müslüman ve 2 gayrimüslim olmak üzere dört kişinin 

katılımıyla oluşturulacaktır.247 26. madde uyarınca meclis, vilayete bağlı sancakların 

her birinden gelecek üyelerin bir araya gelmesiyle yılda bir defa en çok kırk gün süre 

ile toplanacaktır.248 İl genel meclislerinin yılda 1 defa 40 gün toplanması uygulaması 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun yürürlüğe girişine kadar devam etmiştir. 

Nizamnamenin 27 ve 28. maddeleri ise meclisin görev ve çalışma usullerine ilişkin 

hükümler barındırmaktadır. Vilayet umumi meclislerinin ülkemizde yerel yönetim 

anlayışının yerleşmesine ve gelişmesine büyük katkıları olmuştur.249 Nitelik olarak 

                                                 
244  Sonay Bayramoğlu Özuğurlu, “1929: Yönetimde Merkeziyeçiliğin İnşası”, Açıklamalı Yönetim 

Zaman Dizini: 1929-1939, (Ed: Birgül Ayman Güler), Ankara Üniversitesi SBF KAYAUM 

Yayın No: 2, Ankara, 2007, s. 29. 
245  İlber Ortaylı, “Türkiye’de Taşra Yönetim ve Yöneticiliğinin Evrimi”, Toplumsal Yapıyla 

İlişkileri Açısından Türkiye’de Mülki İdare Amirliği, (Ed: Kurthan Fişek) Türk İdareciler 

Derneği Bilimsel Araştırmalar Dizisi: 1, Ankara, 1976, s. 19. 
246  Adil Şahin, “İl Özel İdarelerinin Tarihsel Gelişimi”, Belediye Dergisi, Cilt 5, Sayı 6, Aralık 1999, 

s. 29. 
247  Erkan Tural, “1861 Hersek İsyanı, 1863 Eyalet Teftişleri ve1864 Vilayet Nizamnâmesi”, Çağdaş 

Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, Ankara, Nisan 2004, s. 113. 
248  Mehmet Seyitdanlıoğlu, “Yerel Yönetim Metinleri III, Tuna Vilayeti Nizamnamesi”, Çağdaş 

Yerel Yönetimler, Cilt 5, Sayı 2, Ankara, Mart 1996, s.67-81.  
249  İl Özel İdareleri Kanun Tasarısı’nın Genel Gerekçesi, http://www.belgenet.com/yasa/k5197-

2.html, (30.12.2004). 

http://www.belgenet.com/yasa/k5197-2.html
http://www.belgenet.com/yasa/k5197-2.html
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yeterliği tartışılsa bile ülke, bu meclisler sayesinde seçim geleneği olan bir kuruma 

kavuşmuştur. 

Elde edilen başarılı uygulamalar sonucunda 1867 yılında hazırlanan Vilayet 

Talimatnamesi’yle “Vilayet Sistemi” yaygınlaştırılmış; yeni haliyle 1871 İdare-i 

Umumiye-i Vilayet Nizamnamesi’ne kadar yürürlükte kalmıştır. 

 

b. Kapsayıcı Valilik Sisteminin Yaygınlaşması, Üniter Devlet ve Yetki 

Genişliği: 1871 İdare-i Umumiye-i Vilayet Nizamnâmesi ve 1876 

Kanun-u Esasisi 

1871 yılında yürürlüğe giren Vilayet Nizamnamesi ülke yönetiminde bir 

takım değişiklikleri ortaya çıkarmıştır.250 Bunlardan en önemlisi, “Nahiye” adı 

altında yeni birimlerin kurulmasıdır. Çünkü 1864 Nizamnamesi her ne kadar 4. 

maddesinde nahiyeden söz etse de onu bir idari kademe olarak kabul etmemiştir. 

Merkezî yönetimin taşra örgütlenmesi artık vilayet, sancak, kaza, nahiye ve köy 

biçiminde 5 kademe halinde sıralanmaktadır.251 Öte yandan bu nizamnameyle 

nahiyelerin kurulması öngörülmüşse de bir müddet daha kâğıt üzerinde kalmıştır. 

Findley, “İdare-i Umumiye-i Vilayet Nizamnamesi” adını taşıyan 1871 

Nizamnamesi’nin 1864 Nizamnamesi’yle birlikte Fransız merkezi sistem modelinden 

alındığını, merkezden atanan mülki amirler eliyle biçimlendirilmiş bir yönetimin 

kurulmaya çalışıldığını, aynı zamanda bu düzenlemelerin “yerinden yönetim” 

ilkesini de beraberinde getirdiğini ileri sürmektedir.252 Findley’in yerinden yönetimle 

ilgili ifadesini yetki genişliği uygulamalarının sınırlarının genişletilmesi ve valiye 

daha fazla yetki tanınması olarak anlamak gerekir.  

1871 Nizamnamesi, 1864 Nizamnamesi’ndeki bazı belirsizlikleri giderirken, 

genel olarak memur, meclis, belediye ve nahiye yönetimlerinin görevlerini 

belirlemiş, vilayetleri merkezin bir organı olarak görmüş ve öncekine göre merkeze 

daha ağırlık vermiştir. Vali, yine il sisteminin genel yöneticisidir. Valinin görevi, 

                                                 
250  1871 Nizamnamesi metnine ulaşmak için bkz: Mehmet Seyitdanlıoğlu, “Yerel Yönetim Metinleri 

VI”, http://yunus.hacettepe.edu.tr/~mehmets/yerelyonetimmetinleri6.pdf, (14.08.2013). 
251  İlber Ortaylı, “Türkiye’de Taşra Yönetimi ve Yöneticiliğin Evrimi”, Toplumsal Yapıyla 

İlişkileri Açısından Türkiye’de Mülki İdare Amirliği Sistem ve Sorunlar, (Ed: Kurthan 

Fişek), Türk İdareciler Derneği Bilimsel Araştırma Dizisi: 1, Ankara, 1976, s. 19. 
252  Carter Findley, Bureaucratic Reform in the Ottoman Empire, The Sublime Porte 1789-1922, s. 

181-182’den aktaran  Nizam Önen, Cenk Reyhan, 2011, s. 231. 

http://yunus.hacettepe.edu.tr/~mehmets/yerelyonetimmetinleri6.pdf
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mülkî, malî, eğitim, sağlık ve güvenlik ile ceza ve hukuk işlerinin yürütülmesi esas 

olmak üzere çeşitli aslî kısımlara ayrılmıştır. Bu nizamnamenin en önemli 

özelliklerinden birisinin valinin konumu üzerine ayrıntılı açıklamalar getirmiş olması 

ve valinin yetkilerini artırması olduğu ifade edilmiş; bunun en açık kanıtı olarak 

1864 Nizamnamesi’nin sadece bir madde ile göndermede bulunduğu (6. madde)253 

valiye bu nizamnamenin on üç madde ayırması gösterilmiştir. Nizamnamenin 4. 

maddesi valinin görevlerini ana başlıklar altında saymış ve yokluğunda vali muavini 

ya da merkezin atadığı memurlardan valinin uygun göreceği birinin vekâlet 

edeceğini hükme bağlamıştır. 1864 Nizamnamesi’nde de valinin görevleri arasında 

yer alan mülki (5-7. maddeler), mali (8-10. maddeler) ve asayiş (12-14. maddeler) 

görevlerine ek olarak 1871 Nizamnamesi’nde eğitim ve bayındırlık (11. madde) ve 

ceza ile hukuk (15, 16. maddeler) işlerinde de valiye görevler verilmiştir.254 Ayrıca 

Nizamnamenin 17. maddesi vali muavinlerinin görevlerini açıklamaktadır. 

1864 Nizamnamesi’nde olduğu gibi bu nizamnamede de umumi meclislere 

tüzel kişilik tanınmadığından bu meclisler ayrı gelir kaynaklarına, bütçeye ve mal 

varlığına sahip değildir. Bu nedenle dönemin bir yerel yönetim birimi olarak kabul 

edilmeseler de yerel yönetim birimlerinin ilk örnekleri olarak sayılmaktadırlar.255 Bu 

nizamnameyle aynı yıl içinde Tanzimat ile başlayan bütçe geleneğinin bir devamı 

olarak 1871 tarihli Vilayet Mesarifat-ı Umumiyesi Hakkındaki Talimatnamesi 

çıkarılmıştır.256 

1871 Nizamnamesi’nden bağımsız olarak 1872 yılında Midhat Paşa 

tarafından bir Vilayetler Talimatnamesi hazırlansa da, Rusya’nın Balkan 

politikalarına engel olmasından dolayı Rus Sefareti’nin yaptığı çeşitli baskılar 

sonucunda azledilmesi nedeniyle Mithad Paşa’nın sadrazamlığı kısa sürdüğü için 

                                                 
253  Vilayetin en yetkili kişisi olan valinin padişah onayı ile atanacağını belirten bu madde 1864 yılına 

kadar Bab-ıaliyi fazlaca düşündüren valilerin yetkileri konusunda kesin bir hüküm getirmekten 

kaçınmış ve kapalı bir şekilde “umur-u mülkiye, maliye ve zabtiyye” politikalarından sorumlu 

olacağını belirtmiştir.  Erkan Tural, “Habsburg ve Osmanlı İmparatorluğunun En Uzun Asrı ve 

1864 - Tuna Vilayet Nizamnameleri”, 2004, s. 97. 
254 Erkan Tural, “1864 ve 1871 Vilayet Nizamnameleri ve 1876 İdare-i Umumiye-i Vilâyât 

Talimatnamesi”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, Ankara, Ocak 2005, s. 72. 
255  Halil Nadaroğlu, Mahalli İdareler, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2001, s. 180. 
256  Selda Kılıç, “Tanzimat Sonrası Osmanlı Vilayet Bütçeleri”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-

Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt 20, Sayı 31, Ankara, 

2000, s. 207. 
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uzun soluklu olmamıştır.257 Bu Talimatnamenin ilginç hükümlerinden birisi vali 

muavinliğini (yardımcılığı) kaldırmak istemesidir. Osmanlı İdare Hukuku’nda 

“muavinliğin gereksiz olduğu”na dair görüşler bulunsa da bu görüşlere ve 

Talimatnamenin muavinliği neden kaldırmak istediğine dair bir gerekçe 

belirtilmemiştir.258 Buna karşılık gerek o yıl gerek sonrasında özellikle uzak 

vilayetler için muavin atamalarına devam edilmiştir. Günümüzde bazı büyük illerde 

sayıları 20’yi aşan vali yardımcılığı kadrosu bulunmaktadır.  

1871 Nizamnamesi nahiyelere özel bir önem vermiş, 1864 Nizamnamesi’nde 

bir maddede sadece ismen sayılarak bahsedilen nahiye teşkilatına tam 30 madde 

ayırmıştır.259 Bu durumun temel nedeni nahiyelerin kurulmasına yönelik büyük 

devletlerin baskılarıdır. Bu devletlerce nahiyeler daha serbest yönetim tarzı olarak, o 

dönemde gelişen milliyetçilik akımları için uygun bir ortam oluşturmaya aday 

görülmüştür.260 Cevdet Paşa’nın da vurguladığı gibi 19. yüzyıl boyunca Osmanlı’da 

yaşanan mülki idare düzenlemeleri düzensizlikler göstermekle birlikte zaman zaman 

birbirine ters ilkeler üzerinden yürüyen, ikilemler içeren bir nitelik taşımaktadır.261 

Bu durum zamanın koşulları ve etki/tepki etkileşimi içinde deneme/yanılma yöntemi 

izlenmesinin bir sonucudur. Dönemin önde gelen ülkeleri kapitalistleşme ve merkezi 

güçlendirmede sorunlar yaşayan Osmanlı’ya zaman zaman kendi çıkarlarına uygun 

düşen bazı uygulamaları dayatmış, Osmanlı da bu durumu bazen zorlamayla bazen 

gönüllü olarak kabul etmiş; bunu yaparken de kendi yönetim yapısına uydurmaya 

çalışmıştır. Sonuçta bazen birbiriyle ilgisi olmayan uygulamalara rastlanılmaktadır. 

Bu durum çalışmanın ilerleyen bölümlerinde ayrıntılı inceleyeceğimiz yerel yönetim 

reformu taslaklarındaki birbirinden çok farklı hükümlere rastlanması durumuna 

benzemektedir. Nahiyeler, daha sonra ayrı bir düzenlemeye konu edilmiştir. 1876 

yılında İdare-i Nevahiye Nizamnamesi Batılı devletlerin uygulamaya yönelik 

baskılarını azaltmayı hedeflemiştir. Aynı yıl ayrıca mülki idare konusunda yeni 

talimat yayınlanmıştır. 21 Şubat 1876 tarihinde, “İdare-i Umumiye-i Vilayat 

                                                 
257  Hasan Aksakal, “Tanzimat’ın İki Yüzü İcraatları ve Temsil Ettikleri Değerler Bağlamında 

Karşılaştırmalı Bir Reformculuk Analizi Midhat Paşa ile Sultan II. Abdülhamid”, Uluslararası 

Sosyal Araştırmalar Dergisi, Vol. 2, No. 9, Fall 2009, p. 18.  
258  Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için bkz: Erkan Tural, Tülay Keskin Erçoşkun, “Midhat Paşa’nın 

İlk Sadareti ve Yabancı Seyyahların İzlenimleri Bağlamında 1872 Vilayetler Talimatnamesi”, 

Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 19, Sayı 1, Ankara, Ocak 2010, s. 1-20. 
259  Erkan Tural, 2005, s. 78. 
260  İleride 1921 Anayasası ile farklı nedenlerle nahiyelere büyük önem atfedilecektir. 
261  Cevdet Paşa’nın değerlendirmeleri için bkz: Nizam Önen, Cenk Reyhan, 2011, s. 233-235 
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Hakkında Talimat” adıyla yapılan düzenleme mülki idarede değişiklik getirmekten 

çok 1864 ve 1871 Nizamnamelerini tamamlamak üzere çıkarılmıştır. 

Avrupa devletlerinin azınlıklarla ilgili baskısının yanında Anayasa 

geleneğinin yayılmasının da etkisiyle, 23 Aralık 1876 tarihinde II. Abdülhamit 

(1876-1909) tarafından tek taraflı bir irade beyanı ile Kanun-u Esasi (Anayasa) ilan 

edilerek yürürlüğe girmiştir. II. Abdülhamit iktidara geldikten sonra, anayasa 

hazırlıkları için 16 mülkiye, 10 ilmiye mensubu, 2 ferik ve 3 hristiyan müsteşardan 

oluşan bir komisyon kurmuştur.262 Komisyonun hazırlıkları sonrasında kabul edilen 

bu anayasanın 108, 109 ve 110. maddelerinde taşra teşkilatının yapısı 

şekillendirilmiştir. Bu anayasaya göre vilayet yönetimi “Tevsi-i Mezuniyet (Yetki 

Genişliği)” ve “Tefrik-i Vezaif (Görevler Ayrımı)” ilkelerine göre düzenlenmektedir. 

Tevsi-i mezuniyet, merkezdeki yetkilerin vilayetlerde valiler tarafından 

kullanılabilmesi; tefrik-i vezaif, merkezin yapması gereken işlerin bir kısmının 

taşradaki meclislere ve belediyelere devredilmesi anlamına gelmektedir. 1876 

Anayasası’nda mülki kademe adları vilayet, liva ve kaza olarak sayılmış ancak 

kuruluşları yönünden herhangi bir kriter verilmemiştir. 

Anayasada “idare meclisleri” yanında senede bir defa 40 gün toplanan 

“vilayet umum meclisleri” üyelerinin seçiminin özel bir kanunla düzenlenmesi 

hususu da yer almaktadır. 1876 Anayasası’nın Türk yönetim sistemine en büyük 

katkısı vilayetlerin Anayasal statüye kavuşturulmasıdır. Bunun yanında belediye 

işlerinin İstanbul ve taşrada kurulacak Belediye Meclisleri eliyle yürütülmesiyle ilgili 

maddeler içermesi de önemlidir. 1876 yılı ve sonrasına bakıldığında genel olarak II. 

Abdülhamit’in devlet yönetimi ile ilgili hassasiyetlerinin vilayetlerin yönetimine de 

yansıdığı söylenebilir.263 Kendisi de keyfi atamalarda bulunmasına rağmen II. 

Abdülhamit döneminde vali olarak atanacakların Mekteb-i Mülkiye mezunu olması 

kuralı getirilirken, valilik makamı vilayetin büyüklüğüne ve önemine ve makam 

                                                 
262   Sina Akşin, Türkiye Tarihi 3, Osmanlı Devleti 1600-1908, (Ed: Sina Akşin), Cem Yayınevi, 

1988, s. 154. 
263  Karal’a göre bu kanun-u esasi’de mülki idareyle ilgili hükümler şöyle özetlenebilir: 1- Osmanlı 

İmparatorluğu topraklarıyla ve imtiyazlı eyaletleriyle bir bütünlük oluşturmakta, hiçbir nedenle 

ayrılığın söz konusu olamayacağı belirtilmiştir. 2-Vilâyet yönetimi valilerin yetki genişliği 

temeline dayanmakta; işbölümü ve görevlerin ayrılığı ilkesi benimsenmektedir. 3-Vilâyetler 

sancak ve kaza merkezlerindeki idare meclisleriyle yılda bir kez toplanan “Vilâyet Genel 

Meclisleri” üyelerinin seçim biçimi özel bir yasa ile yeniden düzenlenecektir. 4-Belediye işleri, 

İstanbul´da ve taşrada seçim suretiyle kurulacak olan “Belediye Meclisleri” tarafından 

görülecektir. Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, Cilt 8, 4. Baskı, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 

Ankara, 1995, s. 320. 
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maaşına göre 3 sınıfa ayrılarak nikâh, doğum, ölüm, nüfus kâğıdı alma, nüfus sayımı 

yapılması konuları yönetmeliklerle belirlenmiş, ayrıca merkez ve taşrada hiyerarşik 

örgütlenme, disiplin cezaları konuları yeniden düzenlenmiştir. Mülki âmir olarak 

atananların bazı istisnalar hariç, görevleri için yeterli donanıma sahip olmayışı eğitim 

konusundaki hassasiyetin gerekçesidir.264 1876 Anayasası sonrasında I. Meclis-i 

Mebusan’ın açılışı sırasında Padişah adına okunan nutukta mutlaka çıkarılması 

gereken kanunlar arasında sayılan Vilayetler Nizamnamesi ile ilgili olarak Şura-ı 

Devlet (Danıştay) tarafından hazırlanıp hükümetçe 1877 yılında Meclis-i Mebusan’a 

sunulan 101 maddelik bir tasarı bulunmaktadır.265 Ayan Meclisi’nden geçirilen tasarı 

II. Abdülhamit tarafından veto edilerek Meclis-i Mebusan’a geri gönderilmiş, 

Osmanlı-Rus Savaşı’nın başlamasının yanında bir takım başka mazeretlerle Meclis-i 

Mebusan’ın kapatılmasıyla da yaşama geçirilme şansı bulamamıştır. 1876 

Anayasası’nın doğurduğu iyimserlik havası yerinden yönetim (adem-i merkeziyet) 

taraftarlarına güç vermiş üniterlik ve federallik sistemlerinden hangisinin seçilmesi 

gerektiği hususunda tartışmalar yaşanmışsa da Meclisin kapatılmasıyla bu durum 

uzun sürmemiş ancak günümüze kadar sürecek bir çekişmenin zemini 

oluşturulmuştur.266 Meclis-i Mebusan’ın kapatılmasının ardından II. Abdülhamit’in 

tahtta olduğu dönem boyunca mülki idareyi ilgilendiren önemli değişikliklere 

rastlanmamıştır. 

II. Abdülhamit döneminde yurt dışına kaçan ya da kaçmak zorunda bırakılan 

ve genel olarak “Jön Türk” diye isimlendirilen Osmanlı aydınları, istibdada (baskı 

rejimine) karşı yöntem belirleme amacıyla 1902 yılında Paris’te yaptıkları kongrede, 

aralarında ortaya çıkan görüş ayrılığı nedeniyle, iki gruba ayrılmıştır: Merkezi ulusal 

kalkınma ve düzen fikrine inanmış merkezci bürokratik anlayış ile Anglo-Sakson 

bireyselciliği ve adem-i merkezi kalkınmadan esinlenmiş bürokratik anlayış. 

Günümüz Türkiye’sindeki reform tartışmalarına da damga vuracak bu 2 gruptan 

                                                 
264  O dönemde başlıca hüneri kitabet denilen yazışma usullerine hâkim olmak olan mülki idare 

amirlerinin memuriyet anlayışları da bulundukları yerdeki asayişi sağlamak ve vergi toplamaktan 

ibarettir. Daha geniş bilgi için bkz: Serap Sunay, II. Abdülhamid Döneminde Balıkesirli Mülki 

Görevliler Hakkında Bir İnceleme (Sicill-i Ahval Kayıtlarına Göre 1879 -1909), 

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Mayıs 2007, s. 65. 
265  Bernard Lewis, 1996, s. 387.  
266  Bu konuda daha geniş bilgi için bkz: Cenk Reyhan, “Türkiye’de Yüzyıllık Gündem: Federalizm”, 

Memleket Siyaset Yönetim Dergisi, Cilt 2, Sayı 5, Ankara, 2007, s. 107-118.  
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“merkezci” akımın önderliğini Ahmet Rıza Bey, “adem-i merkeziyet”267 

akımınınkini Prens Sabahattin temsil etmiştir. 

Bu dönemde merkez-yerel ilişkisinde yerelin öne çıkmasını savunan ikinci 

görüşün en sıkı savunucusu olarak 1899’da Teşebbüsü Şahsi ve Adem-i Merkeziyet 

Cemiyeti’ni kuran Prens Sabahattin’i268 ayrıca ele almak gerekir. Çünkü Prensin 

fikirleri halen dahi destek bulmaktadır. Prens Sabahattin’e esin kaynağı olan Edmond 

Demolins ve takipçileri merkeziyetçilik yüzünden Fransa’nın, Anglo-Sakson Büyük 

Britanya’dan geri kaldığını öne sürmüştür.269 “Teşebbüs-ü Şahsi ve Tevsi-i 

Mezuniyet Hakkında Bir İzah” adlı makalesinde Prens, “adem-i merkeziyet” ve 

“tevsi-i mezuniyet (yetki genişliği)” ilkelerini incelerken merkeziyetçilik yüzünden 

köprü, yol, okul, hastane gibi yerel ihtiyaçların karşılanmasının bürokrasiye takılarak 

aksadığını ve bu nedenle özel girişimin, ticaretin gelişemediğini; dolayısıyla 

vilayetlerin kalkınamadığını ve ülkenin fakirlikten kurtulamadığını dile getirmekte, 

vilayetlerin yönetim şeklinin, “adem-i merkeziyet” ve “tevsi-i mezuniyet (yetki 

genişliği)”  ilkelerine göre yapılanmasını zorunlu görmektedir.270 Prens’e göre; 

Osmanlı İmparatorluğu’nda girişimci/kapitalist bir oluşum için hür teşebbüscü, 

adem-i merkeziyetçi, özel mülkiyetçi ve bireyci bir toplumsal yapılanmaya ihtiyaç 

                                                 
267  Prens Sabahattin’in savunduğu adem-i merkeziyet akımına göre; “Her şeyi devletten bekleyen 

Osmanlı toplumunun gelişebilmesi için, ferdiyetçi bir yapıya geçmesi gereklidir. Adem-i 

merkeziyetçilik, ferdiyetçi yapıya geçilirken, devlet düzeninin yenilenmesinde temel ilke 

olacaktır. Yeni yetişecek burjuva sınıfının teşebbüsçülüğünü engellemeyecek bir yönetim biçimi, 

ancak İngiliz ve Amerikan örneğine uygun bir adem-i merkeziyet modeli olabilir. Buna göre 

yapılacak ıslahatla, bütün tebaayı içine alan bir adem-i merkeziyet uygulanmalıdır. Seçimle 

gelecek belediye meclisi üyeleri, yerel yönetimde söz sahibi olmalıdır. Vilayet meclislerinde, 

azınlıklar, nüfusları oranında temsil edilmeli, Osmanlı tebaası arasında imtiyazlı hiçbir grup 

bulunmamalıdır. Jandarma teşkilatında her azınlık, nüfusu oranında yer almalıdır. Yalnız vali, 

mutasarrıf, defterdar ve mahkeme reisleri, merkezi yönetim tarafından tayin edilmelidir”.  
268  Prens, Padişah Abdülmecit’in kızı Seniha Sultan ve Mahmud Celaleddin Paşa’nın oğlu olarak 

Osmanlı Hanedanı’na mensuptur. 
269  Daha geniş bilgi için bkz: Aykut Kansu, “Prens Sabahaddin'in Düşünsel Kaynakları ve Aşırı 

Muhafazakar Düşüncenin İthali”, Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce, 1: Cumhuriyet'e 

Devreden Düşünce Mirası - Tanzimat ve Meşrutiyet'in Birikim, (Der: Mehmet Ö. Alkan), 

İletişim Yayınları, İstanbul, 2001, s. 156-165. 
270  Daha geniş bilgi için bkz: Bayram Bayraktar, “Günümüzde Yeniden Değerlendirilmesi Gereken 

Bir Düşünür: Prens Sabahattin Bey”, Dokuz Eylül Üniversitesi Çağdaş Türkiye Tarihi 

Araştırmaları Dergisi, Cilt 2, Sayı 6-7, İzmir, Yıl 1996-1997, s. 117-130. Yurda dönüşü 

sonrasında sözlerine açıklık getirme ihtiyacı duyan Prens, adem-i merkezi idarenin asla 

muhtariyet, yani federasyon olmadığını vurgulamıştır. Bayram Bayraktar, “Günümüzde Yeniden 

Değerlendirilmesi Gereken Bir Düşünür: Prens Sabahattin Bey”, Ankara Üniversitesi Dil ve 

Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt 18, Sayı 29, 

Ankara, 1996, s. 51-61. 

http://psi203.cankaya.edu.tr/uploads/files/Kansu,%20Prens%20Sabahaddin.PDF
http://psi203.cankaya.edu.tr/uploads/files/Kansu,%20Prens%20Sabahaddin.PDF
http://psi203.cankaya.edu.tr/uploads/files/Kansu,%20Prens%20Sabahaddin.PDF
http://psi203.cankaya.edu.tr/uploads/files/Kansu,%20Prens%20Sabahaddin.PDF
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vardır. Bunların yokluğu merkeziyetçi yapının nedenidir.271 Prens Sabahattin’in 

önderi olduğu Teşebbüs-i Şahsi ve Âdem-i Merkeziyet Cemiyeti’nin 27 Temmuz 

1906’da yayınladığı program toplam on maddeden oluşurken, bunların sekizinin 

mülki idare konusuna ayrıldığı görülmektedir.272 Örneğin, programın 7. maddesinde 

mülki ve askeri personel arasındaki yetki çatışmasına değinilmiş ve mülki idare 

amirlerinin zabıta üzerindeki denetim ve yönetim hakkı koşulsuz bir şekilde 

tanınmıştır.273 Prens Sabahattin ve görüşleri 1839 yılında başlayan yerel yönetimlerin 

şekillendirilmesi sürecinin bir devamı görünümündedir. 

1908’de II. Meşrutiyet’in ilanı ve II. Abdülhamit döneminin sona ermesinden 

sonra merkeziyetçi ve adem-i merkeziyetçi olarak sınıflanan bu 2 grubun da etkisiyle 

ülke yönetimi konusu tekrar gündeme gelmiş ve Şura-ı Devlet (Danıştay) tarafından 

bir kurul oluşturularak çalışma yapılmıştır. Bu çalışma yapılırken Kanun-u Esasi’ye 

ve vilayetlerden alınan bilgilere dayanılmıştır. Sonrasında hazırlanan bir tasarı 

Meclis’e gönderilmiş olsa da Balkan Savaşı’nın patlak vermesi nedeniyle yine 

kanunlaşamamıştır. 

 

c. İl Genel ve Özel Yönetimi Bir Arada: 1913 İdarei Umumiyei Vilayât 

Kanunu Muvakkati 

Balkan Savaşları sonrasında oluşan yeni hükümet, tasarıyı bazı değişikliklerle 

birlikte yeniden ele almış ve sonuçta ilin “genel” ve “özel” yönetimine dair esasları 

düzenleyen 13 Mart 1913 tarihli ve 120 sayılı “İdare-i Umumiye-i Vilayet Kânun-u 

Muvakkati” ortaya çıkmıştır.274 Bu geçici kanun, İdare-i Umumiye-i Vilayet (İl 

Genel İdaresi) ve İdare-i Hususiye-i Vilayet (İl Özel İdaresi) olmak üzere iki 

bölümden oluşmaktadır. Geçici kanunun birinci bölümünde il genel yönetimine 

ilişkin belirtilen hususlar, 1864 yılında oluşturulan vilayet yönetiminin genel 

esaslarını korumuştur. Bu ilk kısım vilayetle ilgili genel hükümleri açıklayan ve 1-

19. maddeleri kapsayan ilk bölüm, mülki idare amirleri ile vilayet memurlarının 

                                                 
271  Ömer Aytaç, “Memurluk Zihniyeti ve Memuriyen Toplum: Prens Sabahattin’in Görüşleri 

Doğrultusunda Bir Çözümleme”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 

Cilt 8, Sayı 1, İzmir, 2006, s. 8. 
272  Erkan Tural, “II. Meşrutiyet Döneminde Siyasal Partilerin Taşra Politikaları”, Amme İdaresi 

Dergisi, Cilt 37, Sayı 4, Ankara, 2004, s. 60. 
273  ibid, s. 62. 
274  Metnin tam çevirisi için bkz: Cenk Reyhan, “1913 Tarihli Vilayat Genel İdaresi Geçici Kanunu,” 

Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt 9, Sayı 1, Ankara, 2000, s. 129–154. 
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görevlerini açıklayan ve 20-60. maddeleri kapsayan ikinci bölüm, idare meclisi ile 

ilgili hükümleri açıklayan üçüncü bölüm olmak üzere 3 başlık altında toplanmıştır.275 

Kanun bir bakıma aslında 1864 Nizamnamesi’ndeki vilayet idare meclisi (il idare 

kurulu), vilayet umumi meclisi (il genel meclisi) ayrımını kurumsallaştırmakta ve 

ikili meclis yapısını muhafaza etmektedir. 

Valileri güçlendiren ve ona yardımcı olmak amacıyla emrine verilen başta 

vali yardımcıları ve il idare şube başkanlarının görev ve yetkilerini belirleyen bu 

geçici kanun, il genel meclisini korurken, il yönetiminde, vali ya da yardımcısının 

başkanlığında, naip, mektupçu, maarif müdürü, nafia müdürü, ziraat müdürü ve 

müftü ile seçimle gelen üyelerden kurulu “vilayet idare meclisi”nin (il idare kurulu) 

oluşturulmasını hükme bağlamıştır. Bu kanunun getirdiği en önemli yenilik, İdare-i 

Hususiye-i Vilayet kısmıyla ilin özel idaresinde ortaya çıkmıştır.276  Geçici kanun, 

sonraki dönem il özel idaresinin tüzel kişiliğini, kendisine has görev ve yetkileri ile 

mal varlığını belirlemiştir.277 Kısaca bu düzenleme günümüzdeki il özel idareleriyle 

ilgili ilk hükümlere yer vermiştir.278 İlin özel idaresi, vilayet ölçeğinde bir yerel 

yönetim kurumunu ifade etmektedir ve ilin yerel hizmetleri bu birimin yetki ve 

sorumluluğuna verilmiştir.279 

Geçici kanun il yönetimi ile ilgili olarak valinin idari, güvenlik, denetleme ve 

maliye konularındaki görevlerinden bahsetmektedir. Buna göre vali, yürütmenin 

başı, her bakanlığın vekili ve temsilcisi olarak vilayetin yönetiminden sorumludur. 

Merkezden gelen emir, talimat ve kanunları tebliğ ederek uygulanmasını sağlamak, 

huzur ve asayişi, adaleti, hukuku mümkün olduğu ölçüde gerçekleştirmeye çalışmak 

görevleri arasındadır. Diğer görevleri arasında polis tayini, vilayet idare ve umumi 

meclislerine başkanlık ederek vilayetin genel işlerle ilgili çıkarlarını korumak ve yazı 

işlerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlamaktır. İttihat ve Terakki Partisi 

                                                 
275  Bünyamin Günal, İl Özel İdaresi Kanunu, İstanbul, 1987, s. 38-60. 
276  Bu geçici kanunla getirilen yapılanma ve il genel meclisi üyelerinin meslekleri ile ilgili yapılan 

bir araştırma sonucunda her şeye rağmen yöredeki egemen güçlerin kararlara katılımını sağlayan 

bir mekanizma olduğu sonucuna varılmıştır. Tevfik Çavdar, “1329 (1913) İdare-i Vilayât Kanunu 

ve Genel Meclis Üyelerinin Mesleklerine İlişkin Nitelikleri”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 16, 

Sayı 1, Ankara, Mart 1983, s. 22. 
277  İsmet Giritli, Kamu Yönetimi Teşkilatı ve Personeli, Filiz Kitabevi, 8. Baskı, İstanbul, 1983, s. 

17. 
278  Nuri Tortop, Burhan Aykaç, Hüseyin Yayman, M. Akif Özer, Mahalli İdareler, 1. Basım, Nobel 

Yayınları, Ankara, 2006, s. 128. 
279 Geçici kanun, il özel idarelerinin 6360 sayılı kanuna kadar devam eden alan yönetimi olma 

özelliğinin çerçevesini çizmiştir. 
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tarafından çıkarılan ve günün şartlarına göre gayet kapsamlı olarak hazırlanan280 bu 

geçici kanunun il idaresi ile ilgili bölümü 1929 yılında çıkarılan 1426 sayılı Vilayet 

İdaresi Kanunu, il özel idareleri ile ilgili bölümü ise 2005 yılında çıkarılan 5302 

sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’na kadar varlığını sürdürmüştür. İttihat ve Terakki 

Partisi’nin, Tanzimat’tan beri süre gelen elitist anlayışın devamı olduğu ve özellikle 

taşra yönetiminde ve toprak örgütlenmesinde reformlar yaparak İmparatorluğun 

devamını sağlayabileceğini düşündüğü anlaşılmaktadır. İttihatçılar amaçlarına 

ulaşamasalar da fikirlerinin İmparatorluğun çöküşünden sonra kurulan rejim üzerinde 

etkileri olmuştur. 

Buraya kadar incelediğimiz Osmanlı mülki idaresini düzenleyen mevzuatın 

1864 yılından 1921 Anayasasına kadar olan dönemi kısaca hatırlamak için aşağıdaki 

tabloya bakmak gerekir. 

 

Tablo 3. 1864 - 1921 Arası Mülki İdareyi Düzenleyen Mevzuat  

YILI ADI AÇIKLAMA 

1864 Tuna Nizamnamesi  Eyalet sisteminden vilayet sistemine geçişin ilk örneği 

1864 Vilayet Nizamnamesi Mülki idarenin günümüzdeki biçiminin kuruluşu 

1867  Vilayet Talimatnamesi Vilayet sisteminin yaygınlaşması 

1871  1864 Nizamnamelerinin geliştirilmesi, daha fazla merkeziyetçilik 

1876 İdare-i Umumiye-i Vilayat 

Hakkında Talimat 

1864 ve 1871 Nizamnamelerini tamamlayıcı hükümler 

1876 Kanun-u Esasi “Tevsi-i Mezuniyet (Yetki Genişliği)” ve “Tefrik-i Vezaif 

(Görevler Ayrımı)” ilkelerinin anayasallaşması 

1913 İdare-i Umumiye-i Vilayet 

Kânun-u Muvakkati 

İl genel ve özel yönetiminin ayrılması 

 

Osmanlı İmparatorluğu’nun buraya kadar işlediğimiz taşra örgütlenmesi ve 

mülki idarede dönüşüm çabaları, yıkımı önlemek için devleti daha etkin ve güçlü bir 

yapıya kavuşturma anlayışının bir eseridir. Yönetimin diğer alanlarındaki yenileşme 

sonucu oluşturulan kurumlarla birlikte taşradaki yeni örgüt düzeni yıkımı 

durduramamış ama Cumhuriyete gelenekleri ve kurumlarıyla beraber miras kalmıştır. 

                                                 
280  Yüksel Kaştan, “Yerel Yönetimlerde “Devlet Yatırımı” Kavramının Tarihi Gelişimi”, Kastamonu 

Eğitim Dergisi, Cilt 12, Sayı 2, Kastamonu, Ekim 2004, s. 526. 
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II.2. Geçmişten Günümüze Bakış: Osmanlı İmparatorluğu 

Reformlarının 2002 Sonrası Reformlarına Yansıması 

Osmanlı İmparatorluğu’nda mülki idare ve gelişim evrelerini incelediğimiz 

ikinci başlığı bitirmeden önce Osmanlı’da yaşanan gelişmelerin günümüze olan 

etkilerini tespit etmek gerekir. Aşağıda konuyla ilgili yaptığımız analizler Osmanlı 

reformlarını doğru anlamanın yanında çalışmanın İkinci Bölümü’nde yapacağımız 

kapsamlı tartışmalar için ön hazırlık niteliğinde ipuçları verecektir. 

Osmanlı İmparatorluğu’nun son iki yüzyılı reform girişimleriyle doludur. Bu 

girişimlerin nedeni, amacı ve sonuçlarına baktığımızda 2002 sonrasında 

gerçekleştirilen reformlara dair ipuçlarını bulmak mümkündür. 2002 sonrası 

reformlarla 1864 ve 1871 Vilayet Nizamnamelerinin kamu yönetimini reforma tabi 

tutma çabaları arasında benzerlikler bulunmaktadır.281 Ekonomik krizlerden çıkış 

yolu olarak piyasaya daha uyumlu bir ekonomi yaratma ve buna ilişkin kamu 

yönetimi oluşturma yolunda reformlar Türk kamu yönetiminde bir araç olarak 

görülmüştür.  

Osmanlı İmparatorluğu’nun Tanzimat sonrasında başlattığı reform 

hareketlerinin gerekçeleri, aktörleri ve sonuçlarına bakarak günümüzde gerçekleşen 

reform düzenlemelerine dair bazı ipuçları görmek mümkündür. Öncelikle her iki 

dönem reformları Batı dünyasında başta kapitalist sistemin gelişmesi ve yerleşmesi 

olmak üzere görülen ekonomik gelişmeleri yakalamayı amaçlamıştır. İkinci olarak 

reformlar dışsal baskılara tepki olarak gerçekleşmiştir. Üçüncü ortak özellik nihai 

reform düzenlemeleri gerçekleşinceye kadar reform düzenlemelerinin öncüllerinin 

çok farklı özellikler gösterebilmesidir. Örneğin Tanzimat’tan, 1864 

Nizamnamelerine kadar geçen sürede incelediğimiz pek çok talimatname ve benzeri 

düzenleme Tablo 2’de gösterildiği üzere birbiriyle zıt karakter sergileyebilmiştir. 

Bölüm içerisinde incelediğimiz üzere önce muhassıllık meclisleri kurulurken iki yıl 

sonrasında kaldırılmış, bazen valilerin yetkileri artırılırken hemen arkasından gelen 

düzenlemeyle yeniden kısıtlanmıştır. 1980-2002 arasında gerçekleşen reform 

girişimleri ve düzenlemeleri de benzer seyir izlemiştir. Önce Yeni Sağ politikalara 

uygun 3030 sayılı kanun benzeri düzenlemelere rastlanırken 1980’lerin sonundan 

                                                 
281  Daha fazla bilgi için bkz: Işıl Arpacı, “Türkiye’de 1980 Sonrası Kamu Yönetimi Reformlarını 

Osmanlı Tarihinden Okumak”, 18. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Kamu Yönetiminde Reform, 1. 

Basım, KAYFOR 2008, TODAİE Yayını, Ankara, 2009, s. 85. 
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1990’ların sonuna kadar geçen dönemde mülki idareyi güçlendiren klasik reform 

önerileri hazırlanmıştır. 1997 yılında yerel yönetimler hakkındaki bazı öneriler, ilgili 

bölümlerde işleneceği üzere Yeni Sağ politikalara zıt bir görünümde merkezci 

anlayışta hazırlandığı için mülki idareyi öne çıkarmaktadır. Bununla birlikte bir yıl 

sonra hazırlanan tasarıdaki öneriler yerel yönetimler üzerinde yükseldiği için Prens 

Sabahattin’in önerilerinin hayata geçmiş hali olarak değerlendirilmiştir. 2001 

taslağında yer alan öneriler de farklı hükümler taşımaktadır. Ülkenin içinde 

bulunduğu siyasi ve ekonomik koşullar reform önerilerinde radikal farklara neden 

olmuştur. Öte yandan ekonomik krizlerin etkisiyle uluslararası kuruluşların Türkiye 

ekonomisine yönelik önerilerinin Türk kamu yönetimine yansıması yavaş yavaş 2002 

sonrası reformların alt yapısını oluşturmuştur.  

Her iki dönem için benzerlikleriyle dikkat çeken ilk reform düzenlemesi, 

Tanzimat reformlarıyla birlikte hayat geçirilen muhassıllık meclislerinin 

kurulmasıdır. Muhassıllık meclisleri vergi dağıtımı ve toplanması hususundaki 

sorunların çözümünü sağlarken Osmanlı mali yapısını yeniden kurgulamayı 

hedeflemişti. Benzer biçimde son dönem kamu yönetimi reformlarının en önemli 

amaçlarından birisi vergi ve mali konularında değişiklik yapmaktır. Bu açıdan 

muhassıllık meclisleriyle benzer amaçla yapılan reform düzenlemeleri arasında en 

önemlileri Gelir İdaresi Başkanlığı’nın kurulmasına dair 5345 sayılı kanun282 ve 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’dur.283 Adı geçen kanunlar mali 

konuları düzenleme iddiasındayken sonuçları itibarıyla Türk kamu yönetimi üzerinde 

derin tesirler meydana getirmiştir. 

Muhassıllık meclisleri ile 5018 ve 5345 sayılı kanunların benzeşmesinin bir 

diğer örneği mülki idare üzerinde yarattığı daraltıcı etkidir. Nedenleri farklı olsa da 

sonuç itibarıyla her iki döneme ait bu düzenlemeler mülki idarenin güçsüzleşmesine 

ve mali alanda etkisizleşmesine katkıda bulunmuştur. Sadrazam Reşit Paşa, 

muhassıllık meclislerini kurarak valilerin vergi konusundaki yetkilerini 

sınırlandırmayı amaçlarken mali açıdan olduğu kadar idari açıdan da bir dönüşüm 

yaşanmasına yol açmıştı. 5345 ve 5018 sayılı kanunlar da benzer şekilde mali yapıyı 

olduğu kadar idari yapıyı da etkilemiştir. 5345 sayılı kanunla kurulan Gelir İdaresi 

                                                 
282 16.05.2005 tarihli ve 25817 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5345 sayılı Gelir İdaresi 

Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun. 
283  24.12.2003 tarihli ve 25326 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 
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Başkanlığı illerde defterdarlar tarafından yürütülen vergi konularını mülki idareden 

bağımsız Gelir İdaresi Başkanlığı bölge teşkilatlarına devretmiştir. Bu durumun 

çeşitli sonuçları bulunmaktadır. Sonuçların en önemlisi mülki idarenin geleneksel 

görevlerinden birisinden, mali alandan çekilmesidir. 5442 sayılı kanunun 9/c. 

maddesinde “Vali, Devlet gelirlerinin tahakkuk ve tahsilini ve ödeme işlerinin 

muntazam bir şekilde yapılmasını ve gelir kaynaklarının gelişmesini sağlamak için 

tedbirler alır ve uygular, lüzumunda bu maksatla ilgili Bakanlıklara ve genel 

müdürlüklere tekliflerde bulunur” şeklinde düzenlenen vergi konuları artık mülki 

idarenin görevi kapsamında değildir. Diğer bir sonuç ise il idare kurulunun üyesi 

olan defterdarların etkinliğini kaybetmesidir. İllerde valilerin geleneksel olarak en 

önemli yardımcı birimlerinden birisi olan il idare kurulları işlevsizleşirken aynı 

zamanda kurul üyelerinin de işlevsizleşmesi söz konusudur.284  

Muhassıllık meclislerinin günümüz reformlarıyla başka bir benzerliği 

yönetişim kavramının ilk örneklerini bünyesinde barındırmasıdır. Meclislerin 

içerisinde merkezden görevlendirilenler yanında halktan dört kişi, gayrimüslim halk 

varsa bunların metropolit ve kocabaşılarından iki kişinin de bulunması bu kanaati 

desteklemektedir. Mülki idare, günümüz koşullarında kalkınma ajansları, SYDV’ler 

ve KHGB’ler gibi bu çalışma içerisinde incelenen yönetişimci kurullarda sivil 

toplum kuruluşları ve halktan üyelerle görev ve yetkilerini paylaşır hale gelmiştir.285 

Osmanlı tarihinden günümüze uyarlanabilecek bir başka örnek Kırım 

Savaşı’nı sonlandıran 30 Mart 1856 tarihli Paris Anlaşması’nın imzalandığı ortamdır. 

Osmanlı İmparatorluğunu, Avrupa’nın büyük devletleri arasında saysa da işin aslı 

ileride kendini gösterecektir. Paris Anlaşması öncesi ve sonrasında yaşananlar 

Türkiye’nin AB’ye girme çabaları ile çeşitli paralellikler göstermektedir. Özellikle 

Paris Anlaşması öncesinde Islahat Fermanı’nın ilanı, AB tarafından uyum konusunda 

istenen reform düzenlemelerine içerik yönünden olmasa da süreç açısından benzerlik 

göstermektedir. Osmanlı İmparatorluğu, bu ferman ile verdiği tavizlerin de katkısıyla 

Paris Anlaşması sürecinin bir parçası olmuştur. AB’ye uyum kapsamında AB 

                                                 
284 Benzer gelişme il sağlık müdürleri için de söz konusudur. Kamu Hastaneleri Birliklerinin 

kurulmasıyla il sağlık müdürlüklerinin görev alanında daralma meydana gelmiştir. 
285  Mülki idare amirlerinin başkanı olduğu kurul, komisyon ve komitelerin tamamı bu çalışmanın Ek: 

3 kısmında ayrıntılı biçimde gösterilmiştir. 
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müktesebatının Türk mevzuatına etkilerinin ve yeni çıkarılan kanunlar ve kurulan 

kurumların süreç olarak Paris Anlaşmasıyla benzerliği dikkat çekicidir. 

Son olarak 1864 Vilayet Nizamnamesi’nin pek çok açıdan son dönemin en 

çok tartışılan düzenlemelerinden olan 6360 sayılı kanunla benzerlik ve farklılıklarını 

incelemek gerekir.286 Öncelikle her iki düzenlemenin toplumsal baskılar sonucunda 

ortaya çıkmaması benzerlik bakımından dikkat çekicidir. Düzenlemeler dönemin 

yöneticilerinin yukarından aşağıya dayatılmış istek ve taleplerine göre şekillenmiştir. 

Diğer bir benzerlik konusu her iki düzenlemenin de dışsal etkilenmelere açık biçimde 

hazırlanmasıdır. Nedeni, oranı ve gerekçesi farklı olsa da her iki düzenleme dışsal 

etkilenmelere maruz kalmıştır.  

Farklılıkları incelediğimizde, her iki düzenleme arasındaki temel farkın 

ilkinin il özel idarelerini kurmasına karşın ikincisiyle aynı idarelerin kaldırılması 

olduğunu görürüz. Devlet, sahip olduğu topraklar üzerinde örgütlenmesinde 

başlangıçta merkezi yönetimin parçası olarak teşkilatlanmış il özel idareleri üzerinde 

gerçekleştirirken 6360 sayılı kanun il özel idarelerinin yerine büyükşehir 

belediyelerini koymaktadır. Konunun diğer boyutuyla 1864 Nizamnameleri merkezi 

yönetimi güçlendirme adına mülki idareyi kurarken, 6360 sayılı kanunla merkez iş 

yapma aracı ve yönteminde değişikliğe giderek mülki idare yerine büyükşehir 

belediyelerini, en azından 30 ilde, öne çıkarmıştır. İleride ayrıntılı biçimde işleneceği 

üzere ülke nüfusunun büyük çoğunluğunun büyükşehir belediyeleri sınırları 

içerisinde yaşıyor olması mülki idarenin ağırlıklı olarak hizmet verdiği vatandaş 

sayısının azalması anlamına gelmektedir. Son olarak 1864 düzenlemeleri merkezin 

güçlendirilmesini hedeflerken 6360 sayılı kanun belediyeleri, yani yerel yönetimleri 

güçlendirmektedir.287 Öte yandan 6360 sayılı kanunla ilgili yerelde merkezileşme 

tartışmaları bulunmakta olup, bu çalışmanın İkinci Bölümü’nde ayrıntılı biçimde 

incelenmiştir. 

Osmanlı reformlarıyla günümüz reformları arasındaki bu benzerlik ve 

farklılıklar çalışmanın İkinci Bölümü’nde ayrıntılı inceleyeceğimiz konular hakkında 

                                                 
286  06.12.2912 tarihli ve 28489 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir 

Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. 
287  Öte yandan 6360 sayılı kanunun yerelleşmeyi değil aksine merkezileşmeyi getirdiğine dair iddialar 

da mevcut olup çalışmanın ilerleyen bölümlerinde ele alınacaktır. 



 96 

da bazı ipuçları vermektedir. Bu nedenle yukarıda yapılan analizi kısaca 

özetlediğimizde her iki reform arasındaki benzerlikleri şu şekilde açıklayabiliriz: 

Her iki reform da Batıdaki kapitalist ekonomi düzenine geçişi kolaylaştırmayı 

amaçlamaktadır, 

Her iki reform dışsal baskıların sonucudur. Reformları hayata geçirmeye 

yönelik toplumsal bir baskı ve talep gelmemiştir, 

Reformlar gerçekleşene kadar birbiriyle zıt karakterde pek çok reform 

girişimine rastlanmaktadır. 1864 Nizamnamelerine kadar Osmanlının 1839 sonrası 

reformlarının zıt karakterleri tez içerisinde incelenmiştir. Aynı şekilde 2002 sonrası 

reformlara kadar merkezciliği savunan, yerelleşme adına merkeziyetçiliği öneren 

reform önerileri bulunmaktadır, 

Her iki reform da öncelikle mali alanı düzenlemeye çalışarak işe başlamıştır. 

1839 sonrası muhassıllık meclislerinin kurulması ve vergi toplama konularının 

düzenlenmesi öne çıkan başlıklardır. 2002 sonrasındaysa önce 5018 sayılı kanunla 

daha sonra da Gelir İdaresi Başkanlığı kurularak mali alan ve vergi toplama 

konularında reformlar yapılmıştır.288 Mali alanın düzenlenmesinin mülki idareye 

yansıması işlevlerinde dönüşüm ve sınırlama olmaktadır. 

1839’un muhassıllık meclisleri ve 1864 sonrasının il genel meclisi ile il idare 

kurulunda görev alan sivil nitelikli üyeler, 2002 sonrasının kalkınma ajansları, 

KHGB’ler ve SYDV’lerde yönetişimci anlayışa uygun olarak yeniden düzenlenen 

üye yapısı mülki idarenin yönetişimci kurullarda yetkilerini sivil kişilerle 

paylaşmasını gerektirmiştir. 

Osmanlı reformları ile 6360 sayılı kanun özelinde 2002 sonrası reformların 

temel farkları da şu şekildedir: 

1864 Nizamnameleri il özel idarelerini kurmuş, 6360 sayılı kanun 

kaldırmıştır.  

                                                 
288  5018 sayılı kanun öncesinde çok şikâyet edilen hususlar (enflasyon, sosyal güvenlik vb.) reformun 

temel gerekçeleri olarak öne sürülmüştür. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için bkz: Firuz D. 

Yaşamış, “State Reform in Turkey: Reasons, Needs and Strategies”, Australian Journal of 

Public Administration,  Vol. 62, No. 4, December 2003, p. 93-107. 
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1864 Nizamnameleri kapsayıcı valiliği, 5302 ve 6360 sayılı kanunlar sınırlı 

valiliği resmileştirmiştir. Devlet, piyasanın ihtiyaç duyduğu merkezileşmeyi farklı 

şekilde kurgulamaktadır. 

1864 Nizamnameleri merkezi, 6360 sayılı kanun yereli güçlendirmiştir. 

Osmanlı İmparatorluğu döneminde mülki idarenin tarihsel gelişiminin 

incelemesini bitirirken 1913 tarihli Geçici Kanun sonrasında önemli bir düzenlemeye 

rastlanılmadığını ifade etmek gerekir. Bu durum Kurtuluş Savaşı’nın başlaması 

sonrasında Ankara’da yeni bir hükümet kurulmasına kadar devam etmiştir. Şimdi 

Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Döneminde görülen gelişmeleri mercek altına almak 

gerekir. 

 

III. Cumhuriyet Döneminde Mülki İdare: 1921 - 2002 Arası Dönem 

1921’de kurulan TBMM Hükümeti ve sonrasında Cumhuriyet temel olarak 

Osmanlı İmparatorluğu’nun mülki idaresi ve bürokrasisi üzerinde inşa edilmiştir. 

Türkiye üzerine çok sayıda eseri bulunan Rustow’a göre; Osmanlı ordusu 

subaylarının %93’ü ve kamu görevlilerinin %85’i, İmparatorluğun çöküşünden sonra 

Türkiye’de kalarak Türkiye Cumhuriyeti’nin bürokratik yönetim geleneğinin 

temelini oluşturmuştur.289 Bu süreçte 1913 tarihli geçici kanundan sonra mülki 

idareyle ilgili olarak yapılan en önemli düzenleme 20 Ocak 1921 tarihli ve 85 sayılı 

Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’dur. Osmanlı İmparatorluğu sonrasında ilk anayasa 

niteliği atfedilen bu kanun mülki idare bölümlemesini yerel olarak manevi şahsiyeti 

haiz ve vilayetleri siyasi, dini, adli, askeri, ekonomik ilişkilerde hükümetle birlikte 

çalışan birimler olarak konumlandırmaktadır. Oldukça kısa ve özlü olan bu kanun 23 

madde ve bir tek madde olmak üzere toplam 24 maddeyi içeren iki kısımdan 

oluşmaktadır. İlk dokuz maddenin içeriği temel hükümleri onuncu ve izleyen diğer 

maddeler idare hükümlerini kapsamaktadır. 

Kuvvetler birliği ilkesini kabul eden bu kanunun 10. maddesinde “Türkiye, 

coğrafi, vaziyet ve iktisadi münasebeti nazarından vilayetlere, vilayetler kazalara 

                                                 
289  Alexander Dankwart Rustow’dan aktaran İlter Turan, “Türk Bürokrasisinde Süreklilik ve 

Değişim, Kemalist Dönem ve Sonrası”, Türkiye’de Kamu Yönetimi, (Ed: Burhan Aykaç ve 

diğerleri), Yargı Yayınevi, Ankara, 2003, s. 225. 
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münkasim olup, kazalar da nahiyelerden terekküp eder” denilmektedir.290 İldeki 

eğitim, sağlık, imar, vakıf ve ilde kurulu meclislerin çalışmalarından ve diğer tüm 

işlerden vali sorumlu tutulmaktadır. Vali, meclis hükümeti tarafından atanırken 

hükümetten gelen emir, talimatlar uyarınca yerel hizmetleri yerine getirmeye 

çalışmakla görevli kılınmıştır. Kanunla birlikte yeni devletin merkezileşme süreci “il 

esasına dayalı örgütlenme” ile başlatılmıştır.291 Kanun açısından baktığımızda, yetki 

genişliğine ilişkin bir düzenleme yer almaması dikkat çekici olsa da 10. maddesiyle 

mülki idareye gerekli zemin sağlanmaktaydı. Bu madde kapsamında Osmanlı 

döneminin liva kademesi ismen kaldırılmıştır. Bu dönemde mülhak livalar müstakil 

yapılarak ya da yeni müstakil livalar kurularak toprağa dayalı örgütlenmede 

günümüzün il ölçeği esas alınmış ve Osmanlı vilayetleri kaldırılmıştır. Buna göre 

1920-1924 döneminde 36 mülhak liva müstakil yapılmış, 6 yeni müstakil liva 

kurulmuş, 15 vilayet merkezi ve 17 müstakil liva ile birlikte toplam il sayısı 74’e 

ulaşmıştır.292 Görüldüğü üzere yapılan değişikliklerle Osmanlı’nın liva kademesine 

(il ölçeğine) vilayet adı verilmiş; vilayet ölçeği kaldırılmış ama vilayet adı 

korunmuştur..293 Kanunun geneline bakıldığında Türk anayasa tarihinin, yerel 

yönetimlere ve yerinden yönetim ilkesine en fazla ağırlık veren düzenlemesi olduğu, 

kanunun öngördüğü seviyede bir yerinden yönetim olgusunun bugün bile Türkiye’de 

                                                 
290  Kanunun mülki idareyle doğrudan ilgili diğer maddeleri şunlardır:  

11. madde “Vilâyet mahalli umurda manevi sahsiyeti ve muhtariyeti haizdir.” 

13. madde “Vilâyet Sûrası, azası meyanında icra amiri olacak bir reis ile muhtelif suabatı idareye 

memur azadan tesekkül etmek üzere bir idare heyeti intihab eder, İcra salahiyeti daimi olan bu 

heyete aittir.” 

14. madde “Vilâyette Büyük Milet Meclisinin vekili ve mümessili olmak üzere vali bulunur. Vali, 

Büyük Millet Meclisi hükûmeti tarafından tayin olunup vazifesi devletin umumi ve müsterek 

vazaifini rüyet etmektir. Vali yalnız devletin umumi vazaifile mahalli vazaif arasında tearuz 

vukuunda müdahale eder.” 

15. madde “Kaza yalnız idari ve inzibati cüzü olup manevi sahsiyeti haiz değildir. İdaresi Büyük 

Millet Meclisi hûkümeti tarafından mansup ve valinin emri altında bir kaymakama mevdudur.  
291  Hâlihazırda 81 ilden 50’sinin geçmişte sancak merkezi olduğu da düşünüldüğünde geçmişin 

“sancak”larına dayalı bir örgütlenmeye dönüldüğü de söylenilebilir. 
292 Nuray Ertürk Keskin, “Cumhuriyet Döneminde Toprağa Dayalı Örgütlenme: İl Yönetimi 

Sisteminin Kuruluşu”, Memleket Siyaset Yönetim, Sayı 5, Ankara, Aralık 2007, s. 123. 
293  Birgül Ayman Güler, “Otuzlu Yıllarda Yönetim”, Açıklamalı Yönetim Zamandizini: 1929-1939, 

(Ed: Birgül Ayman Güler), AÜ SBF Kamu Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayın No: 

2, 2007, s. 13. 
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gerçekleşmediği ileri sürülmektedir.294 1921 Anayasası sadece 3 yıl geçerli 

olabilmiştir. 

 

III.1. Merkezi Devlet: 1924 Anayasası ve Vilayet İdaresi Kanunu 

Cumhuriyet kurulurken, belirtildiği gibi Osmanlı kamu yönetimi ile birlikte 

bürokratlarını da devir almış ve işe o dönemde popüler olan anayasacılık ruhuna 

uygun olarak yeni bir anayasa ile başlamıştır. Toprağa dayalı örgütlenmede “il 

ölçeğini” esas alan Cumhuriyet, yeni sınırlar üzerinde kuruluşunu idari coğrafyada 

topyekûn bir merkez-sınır değiştirme müdahalesi ile değil, kısmi değiştirmelerle 

gerçekleştirmiştir.295 Cumhuriyet kendi mülki idaresini kurarken kendi gerçekliğine 

uygun olan Osmanlı yapılarını muhafaza etmiş, bazılarını da dönüştürmüştür. Bu 

durumun en bariz örneklerinden birisi vilayet ismi muhafaza edilirken esasen 

Osmanlı vilayetleri yerine sancaklarının (livalarının) temel alınmasıdır. Günümüzde 

mevcut 81 ilden 50’sinin geçmişte Osmanlı sancağı olmasının temel nedenlerinden 

birisi de 1924 Anayasasıyla getirilen bu değişikliktir. Bununla birlikte il sayısının 

artması ve 1921 Anayasası ile yerel meclislerin genel yetkili kılınması yerel iktidar 

odaklarını güçlendirdiğinden Cumhuriyet ideolojisinin ülke geneline yayılması, 

reformların hayata geçirilmesi gibi hedeflere ancak merkeziyetçi bir örgütlenme ile 

ulaşılabileceği düşünülerek yeni anayasadan sonra durum kontrol altına almaya 

çalışmıştır.296 Cumhuriyet ilan edildikten sonra 20 Nisan 1924 tarihinde kabul edilen, 

anayasa niteliğindeki 491 sayılı Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun 89, 90 ve 91. 

maddeleri mülki kademeleri düzenlemiştir.297 1924 Anayasası 89. maddesinde mülki 

kademeleri sayarken il, ilçe ve bucaklara kasaba ve köyleri de dâhil ederek beşli bir 

yapı öngörmüştür.298 Bu anayasanın, 1921 tarihli düzenlemeden farkı nahiye (bucak) 

teşkilatlarından sonra kasaba ve köyleri de mülki kademe olarak anmasıdır. Bu 

                                                 
294 Recep Yazıcıoğlu, Bu Sistem Değişmeli Alternatif Bir Yaklaşım, 2. Baskı, Birey Yayıncılık, 

Erzurum, Haziran 1995, s. 141. 
295 Nuray Ertürk Keskin, “Cumhuriyet Döneminde Toprağa Dayalı Örgütlenme: İl Yönetimi 

Sisteminin Kuruluşu”, 2007, s. 172.  
296  ibid, s. 119. 
297  Ergun Özbudun, 1921 Anayasası, Atatürk Araştırması Merkezi Yayınları, Ankara, 1992, s. 9. 
298 1924 Anayasası’nda; 89. madde ülkenin coğrafik durumu ve ekonomik ilişkileri bakımından illere, 

illerin ilçelere, ilçelerin ise bucaklara bölündüğü; bucakların da kasaba ve köylerden meydana 

geldiğini; 90. madde illerle şehir, kasaba ve köylerin tüzel kişilik sahibi olduğu, 91. madde ise 

illerin işlerinin yetki genişliği (tevsi-i mezuniyet) ve görevler ayrımı (tefrik-i vezaif) esaslarına 

göre yönetileceğini hükme bağlamıştır. 
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durum 18 Nisan 1929 tarihli ve 1426 sayılı Vilayet İdaresi Kanunu’na aynen intikal 

ettirilmiştir.299 Görüldüğü gibi 1924 Anayasasında mülki kademeler ile yerel yönetim 

kademeleri olan kasaba ve köyler arasında fark gözetilmemiştir. Ayrıca mülki 

kademelerin tamamının anayasada sayılması ve anayasal mülki kademe haline 

getirilmeleri dikkate değerdir. 91. maddede sayılan ilkelerden yetki genişliği mülki 

idare için, görevler ayrımı ise yerel yönetimler için belirtilmiştir. Merkezi yönetimin, 

yerel yönetimler üzerindeki idari vesayet yetkisi artık kendisini göstermektedir. 

Çalışmanın İkinci Bölümü’nde Cumhuriyet dönemi anayasalarındaki idari vesayet 

anlayışları arasında karşılaştırma yapılacaktır.  

1924 yılında çıkarılan diğer bir düzenleme olan 442 sayılı Köy Kanunu kırsal 

kalkınmaya verilen önemin bir göstergesidir ve mülki idareye önemli görevler 

atfetmiştir. 1924 Anayasasının kabulünden kısa bir süre sonra, Dâhiliye Vekâleti 

yayınladığı tebliğlerde vilayetlerin genel meclislerinde alınan idari değişikliklerin, 

bir git gel halini aldığı ve her sene bir başka şekle sokulan değişikliklerle karışıklığın 

artacağı belirtilerek çeşitli yönlerden ele alınmadan değişikliklere karar verilmemesi 

istenmiştir. Daha sonraki yıllarda bu tebligata uygun olarak, vekâlete sorulmadan 

yerel kararlarla mahalle veya köy isimlerinin değiştirilmemesi duyurulmuştur.300 

İki yıl sonra 24.01.1926 tarihli ve 279 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 714 

sayılı kanunla yeni değişiklikler gerçekleştirilmiştir. 1913 tarihli geçici kanunda 62 

ve 64. maddelerinin değiştirilmesinin yanı sıra il ve ilçe idare meclislerindeki 

seçilmiş üyelikler kaldırılmış ve atanmış memurlardan oluşan bir heyet/kurul 

yapısına gidilerek, “idare meclisi” adı da “idare heyeti” olarak değiştirilmiştir. Aynı 

yıl 26.06.1926 tarihli ve 404 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 877 sayılı Teşkilat-ı 

Mülkiye Kanunu’yla il sayısı 74’ten 63’e indirilirken 27 kaza nahiyeye 

dönüştürülmüş ve 60 nahiye kaldırılarak mülki kademeler yeniden düzenlenmiştir. 

Kanunla ayrıca 18 kaza ve 100 yeni nahiyenin kuruluşu da gerçekleşmiş; ayrıca 

kaymakam ve nahiye müdürlerini tayin yetkisi Dâhiliye Vekâletine bırakılmıştır. 

Cumhuriyet’in mülki idare konusunda yaptığı ilk işlerden birisi dönemin 

asayiş olaylarının da etkisiyle genel müfettişlikler ihdas etmesidir. Esasen 1913 

                                                 
299  Çalışma tarihi itibarıyla yürürlükte olan 442 sayılı Köy Kanunu’nda özellikle muhtara yüklenen 

merkezi yönetimle ilgili görevlerin nedeni de bu Anayasanın köyleri merkezi yönetim birimi 

gören hükümlerinden kaynaklanmaktadır. 
300  Nejdet Bilgi, “Cumhuriyet’in İlk Döneminde Mülki Yapının Gelişimi”, Türkler Ansiklopedisi, 

Cilt 17, Ankara, 2002, s. 335. 
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tarihli geçici kanunun 1. maddesinde301 genel müfettişlik kurulması öngörülmüş; 

1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun 21. maddesinde de, illerin ekonomik ve 

toplumsal ilişkilerine göre birleştirilerek “Genel Müfettişlik” bölgeleri oluşturulacağı 

ifade edilmesine karşın genel müfettişlik hayata geçirilememiştir. 1924 Teşkilat-ı 

Esasiye Kanunu konuyla ilgili herhangi bir hüküm taşımamakla birlikte 25 Haziran 

1927 tarihinde kabul edilip 27.07.1927 tarihli ve 634 sayılı Resmi Gazete’de 

yayınlanan 1164 sayılı Umumi Müfettişliklerin Teşkiline Dair Kanun’a302 dayanarak 

27 Kasım 1927 tarihli ve 5858 sayılı kararname ile Diyarbakır merkez olmak üzere 8 

ili kapsayan 1. Genel Müfettişlik kurulmuştur.303 Genel müfettişlik, Cumhuriyet’in iç 

güvenlik sorununun çözümüne ve merkezileşmenin sağlanmasına yönelik anlayışının 

bir sonucudur. 

Dünyada 1929 yılında baş gösteren ekonomik kriz sanayileşmiş ülkeleri 

derinden etkilerken Türkiye’ye çeşitli yansımaları olmuştur. Aynı yıl çıkarılan 1426 

sayılı Vilayet İdaresi Kanunu,304 1913 tarihli geçici kanunda bazı değişiklikler 

yapılarak ve bu kanunun genel idareyi düzenleyen İdare-i Umumiye-i Vilayet başlık 

kısmının iptal edilmesi, bu kısımdaki maddelerin içeriklerinin önemli bir kısmının 

aynen ya da değiştirilerek düzenlenmesi ile meydana gelmiştir. 1921 ve 1924 

Anayasalarında belirtilen düzenlemelerin gerçekleştirilebilmesi için Meşrutiyet 

döneminden kalan hukuk metinlerinin günün koşullarına uygun olarak gözden 

geçirilmesi ve yeni bir il idaresi kanunu çıkarılması fikri kanunun gerekçesini teşkil 

etmiştir. Bu kanun, Cumhuriyet döneminde merkeziyetçi yapının ilanını 

sağlamıştır.305 Kanun, Osmanlı’dan bu yana yaşanan kapitalist ekonomik sisteme 

uyum sağlama çabalarının devletin önderliğinde bir sanayi yaratma çabalarına 

                                                 
301 “İller ve nahiyelerin idaresi, kanunların süratle uygulanması, yönetimde ciddi bir örgütlenmeye 

ulaşılması ve güvenliğin, imarın, ulusal servetin elde edilmesi ve artırılması için, Osmanlı ülkesi 

teftiş bölgelerine bölünür ve her teftiş bölgesi bir genel müfettişe bağlanır”. İlknur Türe, 

“Türkiye’de Bölge Yönetiminin Niteliği, Sorunları ve Çözüm Arayışları”, Amme İdaresi 

Dergisi, Cilt 31, Sayı 2, Ankara, 1998, s. 64. 
302 Kanunun Türkçe metni için bkz: 1164 sayılı Umumi Müfettişliklerin Teşkiline Dair Kanun, 

http://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc005/kanuntbmmc00

5/kanuntbmmc00501164.pdf, (14.08.2014). 
303  Daha sonra aynı kanun 1934 yılında Edirne merkezli 4 ili, 1935 yılında Erzurum merkezli 7 ili, 

1936 yılında Elazığ merkezli 4 ili kapsayan 4 adet genel müfettişlik oluşturulmasına yasal 

dayanak olmuştur. A. Nazif Demiröz, “Bölge Valiliği Üzerine”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 23, 

Sayı 4, Ankara, Aralık 1990, s. 55-70. 
304  05.05.1929 tarihli ve 1184 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 
305  Bu konuda daha geniş bilgi için bkz: Sonay Bayramoğlu Özuğurlu, “1929: Yönetimde 

Merkeziyeçiliğin İnşası”, Açıklamalı Yönetim Zaman Dizini: 1929-1939, (Ed: Birgül Ayman 

Güler), Ankara Üniversitesi SBF KAYAUM Yayın No: 2, Ankara, 2007, s. 21-106. 

http://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc005/kanuntbmmc005/kanuntbmmc00501164.pdf
http://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc005/kanuntbmmc005/kanuntbmmc00501164.pdf
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dönüşmesinin ürünü olarak dikkat çekmektedir.  Ataay bu durumu ulusal devletin 

kurulması ertesinde ulusal pazarın bütünleştirilmesine dönük çabalar olarak 

değerlendirmektedir.306 Özgün’e göre, 

 “Cumhuriyet de siyasal bir devrim olmanın ötesinde, yeni hakim sınıfın, 

yeni devlete ilişkin mekanizmaları, eski devlet formasyonlarına entegre etme 

çalışmalarıdır ki bu süreç, Türkiye’nin kapitalizme geçişiyle devam etmiştir. 

Anadolu’da yirminci yüzyılın ilk çeyreğinde yaşananlar, merkezi-feodal özellikler 

taşıyan toplum yapısından, kapitalist üretim ilişkilerine (yukarıdan aşağıya) geçişin 

hikâyesinden başka bir şey değildir”.307  

1426 sayılı kanun merkeziyetçiliği kurgularken Osmanlı İmparatorluğu’nun 

son döneminde ortaya çıkan merkeziyetçi-adem-i merkeziyetçi anlayış çekişmesinde 

merkezciliği savunan görüşlerin ağır bastığını göstermiştir. Findley’e göre, 

Türkiye’de devletin toplumsal ve ekonomik ilişkileri düzenleme gücüne duyulan 

inanç zaten köklü bir geleneğe dayanmaktadır.308 Kanun bu geleneğin yeniden 

tezahürü biçiminde ortaya çıkmıştır.  

1924 Anayasası’nın 89. maddesinde söz edilen hususlar 1426 sayılı kanunun 

1. maddesinde aynen tekrarlanmıştır. İl ve ilçelerin kanunla, nahiyelerin ise İçişleri 

Bakanlığı’nın kararı ve Cumhurbaşkanının onayı ile kurulması hükme bağlanmıştır. 

6 Fasıl ve 71 maddeden oluşan bu kanunun getirdiği düzenlemeler ana başlıkları ile 

şu şekildedir: 

Vali ve İl Yönetimi: Kanun 3. maddesinde valiyi il yönetiminin başı, ilde 

devletin ve her bakanlığın temsilcisi, bakanlıkların idari ve siyasi yürütme organı 

olarak ilin genel yönetiminden sorumlu tutmuştur. Bu düzenleme valinin konumunu 

iyice belirginleştirmiş, valiler gerçek bir merkez memuru konumuna 

oturtulmuştur.309 Kanunun 4. maddesi uyarınca, hükümet gerekli yerlerde vali 

muavini (yardımcısı) bulundurmakla yetkili kılınmış ve vali yardımcılarının 

                                                 
306  Faruk Ataay, Türkiye “Kapitalizminin Mekânsal Dönüşümü”, Praksis, Sayı 2, Ankara, 2001, s.   

57. 
307  Zeynel Özgün, “Osmanlıdan Cumhuriyete Geçiş: Türkiye’de Kapitalizmin İnşası (I)”, 

http://www.turnusol.biz/public/makale.aspx?id=12898&pid=19, (27.22.2013). 
308 Carter Vaughn Findley, “Osmanlı'nın İdari Mirası ve Modern Ortadoğu”, İmparatorluk Mirası: 

Balkanlar’da ve Ortadoğu ‘da Osmanlı Damgası, (Der: L. Carl Brown), (Çev: Gül Çağalı 

Güven), İletişim Yayınları, İstanbul, 2000, s. 223.  
309  Işıl Çakan, “Erken Cumhuriyet Döneminde Türk Kamu Yönetiminin Modernleşmesi: 

Merkezileşme”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 39, Sayı 4, Ankara, 2006, s. 59. 

http://www.turnusol.biz/public/isim.aspx?id=683&isim=Zeynel%20Özgün
http://www.turnusol.biz/public/makale.aspx?id=12898&pid=19
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görevleri valinin verdiği işleri yapmak ve bulunmadıkları zaman valiye vekâlet 

etmek olarak tespit edilmiştir.310 Kanunun ilginç olan bir özelliği 5. maddesinde il 

idare şube başkanlarının kimler olduğunu ayrıntılı olarak saymasıdır. Ayrıca 14. 

maddede çeşitli bakanlıkların tali memurlarından geniş biçimde bahsedilmiştir. 

İl İdare Kurulu: Kanunun 58. maddesi uyarınca her ilde bir il idare kurulu 

bulunurken, kurula vali veya bulunmadığı zamanlarda vali yardımcısı başkanlık 

etmektedir. 61. maddeye göre il idare kurullarının idari, danışma ve adli olmak üzere 

3 çeşit görevi bulunmaktadır. İdari görevi, çeşitli kanun ve mevzuatla kendilerine 

verilen görevler; danışma görevi, ilden gönderilen konuları inceleyerek bağlayıcı 

olmayan görüş bildirmek; adli görevleri ise ildeki genel idare içerisindeki çeşitli 

birimlerin verdiği kararlara karşı karardan menfaat kaybına uğrayanların açtığı iptal 

davalarını görüşmek olarak sayılabilir. 

Kaymakam ve İlçe Yönetimi: Taşranın temel yönetim birimi ise sayısal 

çokluk ve coğrafi yaygınlık itibarıyla “ilçe”dir. İlçe yönetiminin başındaki 

kaymakamların yetkileri aynı kanunda birçok açıdan valinin yetkilerine paralel 

olarak düzenlenmiştir. 43. maddede kaymakamın ilçe genel idaresinin başı olduğu 

hükme bağlanmıştı.311 59. madde uyarınca ilçelerde kaymakamın başkanlığında, 

tahrirat kâtibi, mal müdürü, hükümet tabibi ile tarım memurundan oluşan ilçe idare 

kurulu, il idare kurulu ile paralel şekilde 3 çeşit görev icra etmekteydi. 

Nahiyeler: İlçeler nahiyelere bölünürken başına en yüksek kamu görevlisi 

olarak bir nahiye müdürü atanmıştır. 52. madde uyarınca nahiye müdürünün 

görevleri kaymakamın görevleri ile paralellik göstermektedir. 7. maddeye göre 

emniyet ya da jandarma sorumluları ile hükümet tabibi, nahiye müdürü ile birlikte 

çalışan kamu görevlilerdir. 

Kanunla, merkezdeki bakanlıkların vilayetlerde de birim kurmaları 

sağlanarak valinin yükünün hafifletilmesi düşünülmüştür. Böylelikle hem merkezi 

yönetimin küçük bir modeli taşrada kurulmakta hem de ülke genelinde bakanlıkların 

çalışma alanları belirlenmektedir. Kanunla valinin danışma, idari ve denetim 

                                                 
310  Geçmişte sayıca çok az olan ve kanun maddesinden anlaşıldığı üzere her yerde de bulunmayan 

vali yardımcılığı artık büyük şehirlerde 15-20 kişilik küçük kabinelere dönüşmüştür. 
311  Mal müdürü, tahrirat kâtibi (ilçe yazı işleri müdürü), hükümet tabibi, orman memuru, tarım 

memuru, veteriner, tapu memuru, nüfus memuru, posta ve telgraf müdürü, iskân memuru, vakıflar 

memuru, emniyet amiri veya komiseri, jandarma komutanı kaymakamla birlikte ilçeyi yöneten 

diğer görevlilerdir. 
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görevleri ayrıntılı olarak tanımlanmış ve kurumlar arası ilişkiler düzenlenerek etkin 

çalışması sağlanmıştır. Vali, her bakana karşı ayrı ayrı sorumlu tutulmuştur. 

Merkez-yerel mücadelesinde yerel lehine olan görüşler özellikle 1930 yılında 

kabul edilen 1580 sayılı eski Belediye Kanunu’nun çıkarılması sırasında tekrar dile 

getirilmiş ama merkez 1929 tarihli Vilayet İdaresi Kanunu’yla kurduğu katı 

merkeziyetçi yapının bir tezahürü olan anlayışını değiştirmemiştir. 1580 sayılı kanun 

bu nedenle katı bir idari merkeziyetçilik üzerine kuruludur. Ağır idari vesayet 

maddelerine sahip olması ve liste usulüyle belediyelerin görevlerinin tek tek 

sayılmasıyla dikkat çeken bu kanun ileride kapsamlı inceleyeceğimiz 5393 sayılı 

kanundaki hafifletilmiş idari vesayet, genel yetki ve adem-i merkeziyetçi anlayıştan 

oldukça farklıdır. Bu dönemde belediyelere yönelik bir gelişme olarak belediyelerin 

alt yapı ve finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 1933 yılında Belediyeler 

Bankası’nın kuruluşunu da anmak gerekir.  

Merkeziyetçi anlayışın mülki idareye yansıması 1930’ların ikinci yarısında 

tek parti iktidarının taşradaki izdüşümü olarak görev yapmak olmuştur. O dönemde 

mevcut sistem 1929 ekonomik krizi sonrası dünyada yerleşen refah devleti 

uygulamaları ile de örtüşmektedir.312 Refah devletinin ne olduğunu açıklayan 

Giddens’a göre refah devleti, toplumsal düzenin daha adil hale getirilmesi için 

devletin ekonomiye müdahale ederek refahı getirme çabasıdır.313 Refah devleti 

uygulamaları ilerleyen bölümlerde ayrıntılı biçimde incelenecektir. Cumhuriyetin ilk 

yıllarında merkez-yerel ilişkilerini belirleyen düzenlemelere bakıldığında ilk önce 

halen yürürlükte olan Köy Kanunu’nun çıkarılması, sonra Vilayet İdaresi 

Kanunu’yla merkezin taşra ayağının düzenlenmesi ve ancak bir yıl sonra, 1930 

yılında belediyeleri düzenleyen bir kanun çıkarılması kendi içinde bir anlam 

bütünlüğü arz etmektedir. Devlet işe önce en küçük merkezi ve yerel birimden 

başlamıştır; belediyeleri düzenleme kaygısı en sona bırakılmış gözükmektedir. 

Kalkınmanın ülke nüfusunun yoğun olarak yaşadığı köylerden başlatılması ve 

merkezi yönetimin bu kalkınma hamlesine destek vermesi düşünülmüştür. 2002 

                                                 
312  1929 ekonomik krizi sonrası neoklasik ve Keynesyen iktisatçıların katkılarıyla geliştirilen “Piyasa 

Başarısızlığı Teorisi (Market Failure Theory)” uzun yıllar geçerliliğini korumuştur. Dünyada 

ekonomik krizden çıkış amacıyla uygulamaya sokulan Keynesyen politikalar henüz 

sanayileşmede küçük adımlar atmaya çalışan Türkiye’de doğrudan etkilerini gösterememiştir. 
313  Anthony Giddens, Beyond Left and Right: Future of Radical Politics, Polity, Cambridge, 1994, 

p. 134. 
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sonrası reformlara bakıldığında belediye ve il özel idarelerinde reform yapılmasına 

karşın köylere yönelik herhangi bir reform girişimi olmadığı görülmektedir. 

1949 yılına kadar yürürlükte kalan 1426 sayılı kanun 20 yıllık bu süre 

içerisinde bazı bakanlıkların valilerin yetkilerini kısıtlayan, böylece yetki genişliği 

ilkesinin önemli derecede zedelenmesine yol açan tutum ve düzenlemeleri 

dolayısıyla birçok yönden işlemez duruma düşmüştür. Kanun, bu nedenlerle sık sık 

değişikliklere uğramıştır.314 İçişleri Bakanlığı’nın kanunun yürürlüğe girişinden 

hemen sonra çıkardığı 1700 sayılı Dâhiliye Memurları Kanunu315 valilerin nahiye 

müdürü tayin etme yetkisini kaldırmış, sonrasında 1706 sayılı Jandarma Kanunu da 

valinin jandarma komutanları üzerindeki yetkilerini kısıtlamıştır. Daha sonra 

çıkarılan Maliye Teşkilat Kanunu ise defterdarı valiliğin hiyerarşik yapısından 

çıkarmıştır.316 1945 yılında yürürlüğe giren bir kanunla Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, 

Türkçeleştirilerek vilayet yerine il, kaza yerine ilce (ilçe değil, ilin küçüğü anlamında 

ilce) nahiye yerine bucak tabirleri kullanılmaya başlanmıştır. 

Kanunun yürürlükte kaldığı dönemde ülke içinde yaşanan gelişmelerin analiz 

edilmesi daha sonraki dönemde meydana gelen olayların daha iyi anlaşılması 

bakımından önemlidir. 1930-1946 arası tek partili iktidarın yerel yönetimler üzerinde 

hâkim olduğu, merkezin ve merkezin taşradaki ajanı konumundaki mülki idare 

amirlerinin öne çıktığı bir dönemdir. 1930 tarihli ve 1580 sayılı Belediye Kanunu 

belediyeler üzerinde mülki idare eliyle uygulanan önemli idari vesayet yetkilerini 

barındırırken kanunun çıkışından kısa bir süre sonra başlayan tek parti iktidarı ile 

birlikte vali ve kaymakamların tek partinin il ve ilçe başkanı olmasının da katkısıyla 

belediyeler mülki idarenin yakın gözetimine girmiştir. 1580 sayılı kanunda 

belediyelerin özerkliğinden ziyade devletçilik, modernleşme ve parti-devlet 

bütünlüğünün sağlanması önemli olmuştur.317 Bu dönemde özellikle başkent Ankara 

ve İstanbul’da valilerin belediye başkanlığı görevini üstlenmesi gibi uygulamalar 

dikkat çekicidir. 1933-1937 yıllarını kapsayan Birinci Beş Yıllık Sanayi Kalkınma 

                                                 
314   1426 sayılı kanunda 29.07.1931 tarihli ve 1859 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan kanunla 

yapılan değişikliklerin ayrıntısı için bkz:  

http://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc010/kanuntbmmc01

0/kanuntbmmc01001851.pdf, (10.12.2013). 
315  19.06.1930 tarihli ve 1524 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 
316  http://www.illeridaresi.gov.tr/default_B0.aspx?content=62,  (21.09.2010). 
317  Halil Kalabalık, Avrupa Birliği Ülkeleriyle Karşılaştırmalı Yerel Yönetim Hukuku Teori-

Uygulama, 1. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2005, s. 61. 

http://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc010/kanuntbmmc010/kanuntbmmc01001851.pdf
http://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc010/kanuntbmmc010/kanuntbmmc01001851.pdf
file:///G:/Yeni%20klasör%20(2)/tez%209%20haziran%202014/%09http:/www.illeridaresi.gov.tr/default_B0.aspx%3fcontent=62
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Planı sayesinde devlet eliyle oldukça başarılı yatırımlar gerçekleştirilmiştir. Bu 

dönemde ekonomide daha çok sanayiye yatırım yapılmış, kalkınmanın yolu 

sanayileşme ve toplumu sanayi toplumu haline getirme olarak görülmüştür. Mülki 

idare, Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nın başarıya ulaşmasına önemli katkıda 

bulunmuştur. 1939 yılında tek parti ile mülki idare arasındaki yakın ilişki valilerin 

tek partinin il başkanlığı görevinin sona erdirilmesiyle bitirilmek istenilmiştir. 

1939’da başlayan İkinci Dünya Savaşı boyunca ülke büyük ekonomik darboğazlar ve 

kıtlıklardan dolayı sıkıntı yaşarken, 1940 yılında çıkarılan 3780 sayılı Milli Korunma 

Kanunu gibi uygulamalar318 sayesinde mülki idare halkın kıt kaynaklara ulaşmasında 

önemli bir aracı rol üstlenmiştir. Bu kanun, mülki idarenin kritik zamanlarda devletin 

üstlendiği yeni görevlerin kolaylaştırıcılığına iyi bir örnektir.  

İkinci Dünya Savaşı’nın bitmesiyle harap olmuş Avrupa’nın çökmesi ve 

ABD’nin yeni süper güç olarak sahne alması, bir dizi yeni uluslararası kuruluşun 

hayata geçmesi Türkiye’nin iç dinamiklerini de etkilemiştir. Bu gelişme sonucunda 

kamu yönetiminde reform yapılması ihtiyacı hissedilmiştir. Ülkemizde kamu 

yönetiminde reform çabaları uzun bir geçmişe sahiptir. Ancak özellikle İkinci Dünya 

Savaşından sonra, kamu yönetimini daha etkin ve verimli hale getirme yönünde 

çabalar hızlanmış, bu çabalar doğrultusunda yapılması gereken düzenlemelere dair, 

dönemin hükümetlerinin görevlendirmesiyle yerli ve yabancı uzmanlar tarafından 

raporlar hazırlanmıştır. Reform çabalarının İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 

hızlanması tesadüf değildir. Savaş öncesinde, özellikle Birinci Beş Yıllık Sanayi 

Kalkınma Planı öncesinde, ABD ve Rusya başta olmak üzere çeşitli ülkelerden 

uzmanlar Türkiye’ye davet edilmiştir. Bu dönemde tek bir ülkenin değil, farklı 

ülkelerin yönetim ve kalkınma modelleri incelenmiştir. Ancak, İkinci Dünya Savaşı 

sonrasında ABD’nin süper güç konumuna yükselmesi bu ülkedeki kamu yönetimi 

anlayışının tüm dünyayı etkilemesine yol açmıştır. ABD’nin, Türkiye gibi stratejik 

konumda bulunan ülkelere yönelik mali yardımları bir takım idari incelemeler 

sonrasında hazırlanan çeşitli raporlara temel olmuştur. Bu raporların sonuçları uzun 

vadede Türk kamu yönetiminde gerçekleşen reformlara dayanak sağlamıştır. 

                                                 
318  Kanun ve uygulaması ile ilgili daha geniş bilgi için bkz: Bülent Duru, “1941: Kıtlık Yılında Milli 

Korunma Kanunu Uygulamaları”, Açıklamalı Yönetim Zamandizini: 1940-1949, (Ed: Birgül 

Ayman Güler), AÜ SBF Kamu Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi: 3, Ankara, 2008, s. 

159-224. 
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1946’da yapılan ilk tek dereceli seçimlerde CHP seçimleri yeniden kazansa 

da çok partili siyasi hayata geçişin sorunları başlamıştır. Bu süreçte ABD kaynaklı 

Marshall yardımları ve bu yardımdan faydalanabilmek için Türkiye’nin yapmak 

zorunda kaldığı bazı hamlelere rastlanılmaktadır. Bu yardımların dünya genelindeki 

etkisi Keynesyen, toplumsal ve güdümcü politika karışımlarına yol açmış 

olmasıdır.319 Türkiye özelinde tarımdaki kapitalistleşme sürecini hızlandıran makine 

ve traktör ithalinin dış ticaretteki en önemli kalem durumuna gelmesi, karayolları ve 

barajlar için büyük yatırımlara girişilmesi kapitalistleşme süreci bakımından 

önemlidir.320 

20 Ocak 1947 tarihinde toplanan İdareciler Kongresi’nde mülki idare 

amirlerinin yetkilerini kısıtlayan 30 maddelik tutum ve davranış tespit edilmiş ve bu 

maddelerin daha da çoğaltılabileceği belirtilmiştir. Aynı kongrenin açılış 

konuşmasını yapan zamanın Başbakanı Recep Peker de, kanun hükümlerinin eskimiş 

olduğunu, valilerin yetkilerin çeşitli kuruluşların tutumları dolayısıyla zayıflatıldığını 

ifade ederek devletin diğer çalışma kolları arasında ahenkli bir işbirliği sağlayacak 

makam haline getirilmeleri ve bu amaçla  gerekli yetkilerle donatılmaları hususunu 

dile getirmiştir.321 Böylelikle Türk kamu yönetimini yeniden düzenleme çabalarının 

mülki idare bakımından sonucu mülki idareyi yeniden düzenleyecek bir kanun 

çıkarılması olmuştur. Dünyanın yaşadığı büyük savaşların bir daha yaşanmaması için 

peş peşe uluslararası kuruluşların örgütlendiği ve küreselleşmenin ilk örneklerinin 

görüldüğü bu ortamda 1929 tarihli Vilayet İdaresi Kanunu’nda bakanlıkların 

örgütlenmeleri ile ilgili çıkan kanunlarla bazı değişiklikler yapılarak valilerin görev 

sahalarının daraltılmasına meydan vermemek üzere geniş tabanlı bir komisyon 

tarafından yeni bir taslak hazırlanmış ve bu taslak daha sonra bazı değişikliklerle 

                                                 
319  John Loughlin, 2009, p. 52. 
320  Gencay Şaylan, “Günümüz Mülki İdare Amirliğini Nitelendiren Eğilim: Siyasal-Yönetsel Yapı 

Bütünleşmesi”, Türkiye’de Mülki İdare Amirliği, TİD Yayınları Bilimsel Araştırmalar Dizisi 

No: 1, Ankara, 1976, s. 47. 
321  Süleyman İnan, Muhalefette Adnan Menderes (1945-1950) Yayınlanmamış Doktora Tezi, 

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2002, s. 196. 
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5442 sayılı İl İdaresi Kanunu322 olarak kabul edilmiştir. 1949323 yılında çıkarılan ve 

halen varlığını devam ettiren 5442 sayılı kanun, mülki idareye son halini vermiştir.324 

 

III.2. İdari Devlet: 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu 

Güçlü bir siyasi destekle hazırlanmış ve 1924 Anayasası’na dayanan, merkezi 

yönetimin taşrada “mülki idare”ye göre örgütlendirilmesi ve  “yetki genişliği” 

ilkesini öngören 5442 sayılı kanunda valiler, devletin ve hükümetin temsilcisi 

olmanın yanında tüm bakanlıkların da temsilcisi, idari ve siyasi yürütme aracı 

konumuna gelmiştir. 5442 sayılı kanunla getirilen sistemde ülke illere ve daha alt 

kademelere ayrılmakta, illerin başına vali atanmakta, illerdeki tüm kamu kurum ve 

kuruluşları örgütlenmelerini yetki genişliği çerçevesinde valiyi esas alarak 

gerçekleştirmektedir. Kanun, çıkarıldığı dönemde Waldo gibi kamu yönetiminin 

önemli isimlerinin öne sürdüğü, “idari devlet” modeline uygun olarak devletin her 

alanda hizmet vermesi ve taşra yönetiminin de buna göre örgütlenmesi anlayışını 

taşımaktadır. Taşra teşkilatının tepe yöneticileri vali ve kaymakamlar, devletin 

yürütmesi gereken hizmetlerin hemen tamamına yönelik olarak görevli ve sorumlu 

kılınmıştır. İdari devlet anlayışı, mülki idarenin tarihsel işlevleriyle de uyum 

göstermektedir. Vali, devlete ait gelirlerin belirlenmesi, toplanması ve devletten 

ödenecek paraların zamanında verilmesi, gelir kaynaklarının iyileştirilmesi için 

uğraşmak ve gerekirse ilgili genel müdürlük ve bakanlıklara danışmakla 

görevlendirilmiştir.325 Valinin, il içindeki genel idare ile ilgili her türlü işi 

düzenlemek, aksayan tarafları iyileştirmek, memuru olmayan işlerde birini 

görevlendirmek gibi eskiden de var olan görevleri artık bu kanun içerisine alınmıştır. 

Günümüzde de devam eden mülki idare kademelerinin ayrıntıları 5442 sayılı 

kanunda düzenlenmiştir.326 Bu kanunun 1964 yılında değişikliğe uğramış 1. 

                                                 
322  18.06.1949 tarihli ve 7236 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 
323  Aynı yıl içerisinde üye olduğumuz Avrupa Konseyi ileriki dönemde Türk kamu yönetimi reformu 

üzerinde etkin rol oynayacak kararlar alacaktır. 
324  1929 tarihli kanunun aşındığı gerekçesiyle uzun uğraşlarla çıkarılan 5442 sayılı kanun da 

yürürlüğe girmesinden kısa bir süre sonra benzer bir akıbete uğramaya başlamıştır. 
325  5442 sayılı kanunun artık uygulanma imkânı bulunmayan pek çok maddeyi barındırdığı dikkate 

alınarak değiştirilmesine yönelik çeşitli hazırlıklar yapılmışsa da bu çalışmanın tamamlandığı 

tarih itibarıyla henüz başarıya ulaşamamıştır.  
326  Mülki kademeler hakkında 5442 sayılı kanundan sonra kabul edilen 1961 Anayasası’nın 115 ve 

1982 Anayasasının 126. maddeleri ayrıntılı bir düzenleme getirmemiş ve sadece “İl” kademesini 

isim olarak belirtmiştir. 
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maddesine göre “Türkiye, merkezi idare kuruluşu bakımından coğrafya durumuna, 

iktisadi şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre illere; iller ilçelere ve ilçeler 

de bucaklara bölünmüştür”. Böylece 1924 Anayasasının kasaba ve köyleri mülki 

kademe sayan hükmünün 1961 Anayasası ile kaldırılmasına paralel olarak 5442 

sayılı kanun da beşli kademeden üçlü kademeye geçmiştir. 

Her üç kademenin Cumhuriyet tarihi boyunca gelişimine bakıldığında illerin 

74 olan başlangıç sayısının 81’e çıktığını, ilçelerin 315’ten 919’a yükselen sayısının 

yaklaşık 3 kat artış anlamına geldiğini, hâlihazırda zaten işlevsiz olan bucakların 

673’ten 632’ye indiğini görmekteyiz. Başlangıçta bucak sayısı ilçelerin yaklaşık iki 

katı iken zamanla ilçe sayısında görülen yaklaşık 3 kata varan kayda değer artış 

dikkate değerdir. Mülki kademelerin en kapsamlısı illerle ilgili olarak, 5442 sayılı 

kanunun 3. maddesinde 1964 yılında yapılan değişiklik “illerin idaresi yetki 

genişliğine dayanır” diyerek yetki genişliği ilkesini korurken “görev ayrımı” ilkesini 

metinden çıkarmıştır.327 İllerin başındaki valiler 5442 sayılı kanunun 9. maddesi 

uyarınca “ilde devletin ve hükümetin temsilcisi ve ayrı ayrı her bakanın mümessili ve 

bunların idari ve siyasi yürütme vasıtasıdır”. Aynı madde valilerin görevlerini de 

saymıştır.328 

                                                 
327  Kanun metninin ilk hali için bkz: İl İdaresi Kanunu, 

http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/7236.pdf, (10.12.2013). 
328  “A) Valiler, ilin genel idaresinden her Bakana karşı ayrı ayrı sorumludur. Bakanlar, 

Bakanlıklarına ait işleri için valilere re'sen emir ve talimat verirler. Bakanlar, valiler hakkında 

Bakanlar Kuruluna taltif ve tecziye teklifinde bulunabilirler. 

B) Bakanlıklar ve tüzelkişiliği haiz genel müdürlükler, il genel idare teşkilatına ait bütün işleri 

doğrudan doğruya valiliklere yazarlar. Valilikler de illere ait işler için ilgili Bakanlık veya 

tüzelkişiliği haiz genel müdürlüklerle doğrudan doğruya muhaberede bulunurlar. Ancak valiler 

hesabata ve teknik hususlara ait işlerde idare şube başkanlarına vali adına imza yetkisi 

verebilirler. 

C) Vali, kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararlarının neşir ve ilanını ve uygulanmasını 

sağlamak ve Bakanlıkların talimat ve emirlerini yürütmekle ödevlidir. Bu işlerin 

gerçekleştirilmesi için gereken bütün tedbirleri almaya yetkilidir. 

Ç) Kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararlarının verdiği yetkiyi kullanmak ve bunların 

yüklediği ödevleri yerine getirmek için valiler genel emirler çıkarabilir ve bunları ilan ederler. 

D) Vali, dördüncü maddenin son fıkrasında belirtilen adli ve askeri teşkilat dışında kalan bütün 

Devlet daire, müessese ve işletmelerini, özel işyerlerini, özel idare, belediye köy idareleriyle 

bunlara bağlı tekmil müesseseleri denetler, teftiş eder. Bu denetleme ve teftişi Bakanlık veya 

genel müdürlük müfettişleriyle veya bu dairelerin amir ve mamurlarıyla da yaptırabilir. 

E) İlin her yönden genel idare ve genel gidişini düzenlemek ve denetlemekten sorumludur. 

F) Vali, ilde teşkilatı veya görevli memuru bulunmayan işlerin yürütülmesini, bu işlerin 

görülmesiyle yakın ilgisi bulunan her hangi bir idare şube veya daire başkanından isteyebilir. Bu 

suretle verilen işlerin yapılması mecburidir. 

G) Vali, il içindeki idare ve müesseselerde çalışan uzman veya fen kollarına dâhil memur ve 

müstahdemlerden asli vazifelerine halel getirmemek şartıyla ilin genel ve mahalli hizmetlerine 

müteallik işlerin görülmesini isteyebilir. Bu memurlar verilen işleri yapmakla ödevlidirler. Vali, 

http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/7236.pdf
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5442 sayılı kanunda belirtilen görevlerin esaslarına baktığımızda valilerin;329 

a) İcra (uygulama), 

b) Denetim, 

c) Planlama ve eşgüdüm, 

d) Emniyet ve asayişi sağlama, 

e) Devleti temsil, 

İşlevlerini üstlendikleri anlaşılmaktadır. 

Kanunun ilk çıkışından bu yana mülki idarenin görevleri kapsamında yaşanan 

dönüşümü aşağıdaki tabloda izleyebiliriz. 

 

Tablo 4: 5442 Sayılı Kanunda Mülki İdarenin Görevleri ve Mevcut Durum 

Yetkinin İçeriği Kanun ilk çıktığında durum Mevcut durum 

İcra (uygulama) İdari devlet uygulamaları Kolaylaştırıcı uygulamalar 

Denetim Yerel yönetimler üzerinde ağır 

idari vesayet; merkezin taşra 

kuruluşlarının tamamından 

sorumlu 

İdari vesayet zayıflatılmış; yetki 

yoğunlaşması nedeniyle merkezin 

taşra kuruluşları üzerinde etkisini 

kaybetmiş 

Planlama ve 

eşgüdüm 

Klasik planlama işlevlerinin 

yürütücüsü; eşgüdümden sorumlu 

Stratejik planlamadan dolayı planlama 

yetkisini kaybetmiş; eşgüdümde 

yönetişim 

Emniyet ve asayişi 

sağlama 

Emniyet ve asayişten birinci 

derecede sorumlu 

Emniyet ve asayişten birinci derecede 

sorumlu; özel güvenlik teşkilatlarını 

denetleyen 

Devleti temsil Devletin ve hükümetin temsilcisi Fiilen İçişleri Bakanlığı’nın temsilcisi 

 

Valinin dışında illerde vali yardımcıları ile çeşitli bakanlıkların ve tüzel 

kişiliği haiz kurum ve kuruluşların taşra teşkilatlarıyla bunların başlarında bulunan il 

                                                                                                                                          
keyfiyetten ilgili Bakanlığa ve tüzelkişiliği haiz genel müdürlüğe bilgi verir. 

H) Vali, Devlet gelirlerinin tahakkuk ve tahsilini ve ödeme işlerinin muntazam bir şekilde 

yapılmasını ve gelir kaynaklarının gelişmesini sağlamak için tedbirler alır ve uygular, lüzumunda 

bu maksatla ilgili Bakanlıklara ve genel müdürlüklere tekliflerde bulunur. 

İ) Vali, Devlet, il, belediye, köy ve diğer kamu tüzelkişiliklerine ait genel ve özel mülklerin 

yangın ve benzeri tehlikelere karşı korunmasını, iyi halde tutulmasını, değerlenmesini ve iyi halde 

idaresini sağlayacak tedbirlerin uygulanmasını ilgililerden ister ve denetler. 

J) Vali, il, ilçe, bucak merkezlerinde ve çevrelerinde kiralı, kirasız binalarda vazife gören bütün 

Devlet dairelerini mahallin hizmet şartlarına ve Hazine menfaatine en uygun şekilde bir veya 

birkaç binada toplamak üzere gereken tedbirleri aldırır ve uygulanmasını denetler. 

K) Vali, Cumhuriyet Bayramında ilde yapılacak resmi törenlere başkanlık yapar ve tebrikleri 

kabul eder”. 
329   Erhan Köksal, “Türkiye’de Vali ve Kaymakamların Fonksiyon ve Yetkileri”, Amme İdaresi 

Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, Ankara, 1969, s. 110. 
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idare şube başkanları/il müdürleri bulunmaktadır.330 İllerde vali ve vali yardımcıları 

yanında mülki idarenin geçmişte en önemli organlarından birisi olarak görev yapmış 

ama şimdilerde önemi ve görevleri azaltılmış “il idare kurulu” bulunmaktadır. 

İl idare kurulunun idari görevleri ikiye ayrılmaktadır: 

a) Genel yönetime ilişkin görevleri, 

b) Yerel yönetimlere ilişkin görevleri. 

Eskiden mülki idarenin en önemli parçalarından birisi olan bu kurullar 

günümüzde sembolik görevleri yerine getirmekten başka bir görev 

üstlenmemektedir. Bu durumun sonucu eskiden başkentteki kabinenin küçük bir 

modeli olarak tasarlanan bu kurulun görevleri ya tamamıyla kaldırılmış ya da başka 

kişi ve/veya kurullara dağıtılmıştır.  

İlin altında bulunan ilçe, bir il sınırları içinde belirli bir nüfusa ve coğrafi 

alana sahip köylerle ve belediyelerden oluşmuş bir mülki kademedir. İlçelerin 

geçmişi daha önce belirttiğimiz gibi Selçuklu döneminde bir yargı bölgesi olan 

kazalara kadar gitmekte olup halen ilçe ve kaza kelimeleri birbirinin yerine 

kullanılmaktadır. 1921 ve 1924 Anayasalarında mülki kademeler arasında ilden 

sonra ikinci sırada sayılan ilçe (kaza), 1961 ve 1982 Anayasalarında ismen 

sayılmadığından anayasal bir yönetim kademesi olma özelliğini kaybetmiştir. Daha 

önce bahsettiğimiz gibi ilçeleri mülki kademe olarak belirleyen yasal dayanak 5442 

sayılı kanundur. İlçelerin kurulması ve kaldırılması kanun uyarınca 

gerçekleşmektedir. Dolayısıyla ilçelerin lağvedilmesi için anayasal değişikliğe gerek 

olmayıp kanun seviyesinde yapılacak değişiklikler yeterli olacaktır.331 

Yeni bir ilçe kurulurken ilçe merkezi olarak tespit edilen yerde belediye 

teşkilatı yoksa kanun gereği ilçe kuruluşuyla birlikte belediye kurulmasına ilişkin 

nüfus, coğrafi uzaklık vb. kriterler aranmaksızın belediye teşkilatı kurulur. 

Çalışmanın İkinci Bölümü’nde ayrıntılı biçimde inceleneceği üzere belediye olmak 

için gerekli nüfus kriterine bile sahip olmayan pek çok yerleşim yeri ilerleyen 

dönemde ilçe statüsü kazanarak belediye teşkilatına sahip olmuştur. İlçelerin 

                                                 
330   Bakanlıkların kuruluş kanunlarına göre illerdeki teşkilatlarının başında bulunan ve merkezden 

atanan kamu görevlilerine il idare şube başkanı denmektedir. Bu görevliler valinin emri altında 

çalışmakta olup, görev alanına giren işlerin yürütülmesinden valiye karşı sorumludurlar. 
331  İlçelerin kurulması, kaldırılması, ad ve merkezlerinin belirtilmesi ve değiştirilmesi kanunla 

gerçekleşmektedir. Bir ilçenin bir ilden ayrılarak başka bir ile bağlanması da kanunla olurken, 

komşu ille olan sınırlarının yeniden düzenlenmesi, İçişleri Bakanlığı’nın hazırlayacağı ortak 

kararname ile olmaktadır. 



 112 

kuruluşuyla ilgili olarak, anayasanın 126. maddesine paralel biçimde 5442 sayılı 

kanunun 1. maddesi “Türkiye, merkezi idare kuruluşu bakımından coğrafya 

durumuna, iktisadi şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre illere; iller 

ilçelere ve ilçeler de bucaklara bölünmüştür” diyerek illerin kurulmasıyla aynı 

kriterleri getirmiştir. 3392 sayılı 103 İlçe Kurulması Hakkında Kanun332 yeni 

ilçelerin kurulmasında gözetilen ilkelere yer vermiş; 4109 sayılı İl ve İlçe 

Kurulmasına Dair Yetki Kanunu bu ilkeleri yinelemiştir: 333 Buna göre yeni 

kurulacak ilçelerin; merkez nüfusunun en az 3.000, kasaba ve köylerle birlikte 

toplam nüfusunun en az 15.000, bağlanacak bucak, kasaba ve köy sayısı toplamının 

en az 10, bunların ilçe merkezine uzaklıklarının 15 kilometreden fazla olması 

gerekmektedir. Her iki kanun bir dönem Türk kamu yönetimine egemen olan ilçe 

sayısının artırılmasına yönelik akımın bir sonucudur. Bu düzenlemelerden anlaşılan 

mülki kademelerin kurulmasına yönelik belirlenen ilkelerin bilimsel olmaktan uzak 

olduğudur.334 Her iki kanunun söz ettiği ilkeler bağlayıcı olmayıp sadece 

kurulmasına dayanak teşkil ettikleri ilçeler için geçerli kalmıştır. 

İlçeler geçmişte gerek yaygınlıkları gerekse ölçek olarak küçüklüğü nedeniyle 

halka daha yakın birimler olarak toplum kalkınmasında anahtar rol oynayabilecek 

kapasitede görülmüş mülki kademelerdir. Bu noktada DPT’nin ilk yıllarında ve pilot 

bölge çalışmalarında rol alan Hintli uzman Abit Hussain’in “ilçenin toplum 

kalkınmasında en iyi tercih olacağı, ilçelerin başında kaymakamlar gibi gerekli 

önderliği, koordinatörlüğü yapacak genç ve değerli liderlerin bulunduğu” tespitini 

hatırlamak gerekir.335 Nahiyelerden beklenen verimin alınamadığı düşüncesi daha 

büyük bir ölçek olan ilçelerin öncü rolü üstlenmesine ve sayısal olarak artmasına 

neden olmuştur. 

İlçelerin yönetimi kaymakam ve ilçe idare kurulları tarafından 

gerçekleştirilmektedir. İlçelerin başında bulunan mülki idare amirinin unvanı olan 

“kaymakam” kelimesi, kâim-makâm veya kâim/kâyim ve makâm kelimelerinin 

                                                 
332  04.07.1987 tarihli ve 19507 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.  
333  03.06.1995 tarihli ve 22302 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 
334  Selçuk Yalçındağ, Yönetsel Etkililik, Demokrasi ve İl Sayısı, s. 9, http://www.fes-

tuerkei.org/media/pdf/Ekonomi%20Forumu/1998/Y%C3%B6netsel%20Etkinlik,%20Demokrasi

%20ve%20%C4%B0l%20Say%C4%B1s%C4%B1.pdf, (11.12.2012). 
335  Abit Hussain, The Community Development Program in Turkey: Its Evaluation and A 

Strategy of Operation, DPT, Ankara, 1964’den aktaran Aydemir Ceylan, “Kaymakamlığın Yeni 

Boyutları”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 10, Sayı 1, Ankara, Mart 1977, s. 38. 

http://www.fes-tuerkei.org/media/pdf/Ekonomi%20Forumu/1998/Y%C3%B6netsel%20Etkinlik,%20Demokrasi%20ve%20%C4%B0l%20Say%C4%B1s%C4%B1.pdf
http://www.fes-tuerkei.org/media/pdf/Ekonomi%20Forumu/1998/Y%C3%B6netsel%20Etkinlik,%20Demokrasi%20ve%20%C4%B0l%20Say%C4%B1s%C4%B1.pdf
http://www.fes-tuerkei.org/media/pdf/Ekonomi%20Forumu/1998/Y%C3%B6netsel%20Etkinlik,%20Demokrasi%20ve%20%C4%B0l%20Say%C4%B1s%C4%B1.pdf
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birleşmesinden meydana gelmiştir.336 Kelime anlamı makamın yerine geçen, yerini 

tutan, vekil demektir.337 Kaymakam unvanı eyalet valisinin sancaktaki vekili ve 

sancakların en büyük mülki idare amiri olarak 1842 yılında resmen kullanılmaya 

başlanmıştır.338 1864 yılından günümüze kaymakamların görev alanı kaza/ilçe olarak 

belirlenmiştir. 

Hukuki ve idari açıdan kaymakamın yetki ve sorumlulukları genellikle valiye 

benzemektedir.339 Ancak, vali yetki genişliğine sahipken kaymakamların böyle bir 

yetkisi bulunmamaktadır. Kaymakam merkezi yönetimin müdahalesini gerektirecek 

her türlü durumu valiye bildirmek zorundadır. Ancak olağanüstü ve çok acil hallerde 

kaymakam bakanlıklarla doğrudan temasa geçebilmektedir. Kaymakam bu 

durumlarda bile sonradan valiye bilgi vermek durumundadır. Kaymakamların altında 

çeşitli bakanlıklarla, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri olan ilçe idare şube 

başkanları ve ilçe müdürleri bulunmaktadır. Kaymakamlara yardımcı olmak üzere 

ilçelerde ilçe idare kurulları vardır. İl idare kurulları ile paralel biçimde bu kurullar 

da birçok işlevini kaybetmiştir. 

Kanunun öngördüğü mülki kademelerden üçüncüsü bucaklardır.340  Bucak 

(nahiye) bir idari bölüm olarak 1871 tarihli İdare-i Umumiye-i Vilayet Nizamnamesi 

ile idari teşkilatımızda yasal zemin bulmuştur. Daha sonra 1876 tarihli İdare-i Nevahi 

Nizamnamesi nahiye teşkilatının ayrıntılarını düzenlemiştir. Nahiye teşkilatının 

kuruluşunda, (çoğunluğu kırsal alanda yaşayan) halkın yönetime katılmasını sağlama 

ve merkeziyetçiliği hafifletme amacı güdülmüştür.341 Bucakların gelişmesi kanun 

koyucunun istek ve iradesi doğrultusunda olmamış, birçok nahiye örgütlenemediği 

gibi, kanunla öngörülen bucak meclisi ve komisyonları dahi oluşturulamamıştır. 

                                                 
336  Yılmaz Öztuna, Büyük Osmanlı Tarihi, Cilt 7, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 1994, s. 149. 
337  Ferit Devellioğlu, Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lugat, 3. Baskı, Doğuş Matbaası, Ankara, 

1978. 
338  Tuncer Baykara, 1988, s. 37; Mefahir Behlülgil, 1992, s. 127. 
339  5442 sayılı kanunun 27. maddesine göre “İlçe genel idaresinin başı ve mercii kaymakamdır. 

Kaymakam, ilçede hükümetin temsilcisidir. İlçenin genel idaresinden kaymakam sorumludur. 

Bakanlıkların kuruluş kanunlarına göre ilçede lüzumu kadar teşkilatı bulunur. Bu teşkilat (adli ve 

askeri teşkilat hariç) kaymakamın emri altındadır”. 
340  1925’te 673 olan bucak sayısı, 1953’te 940’a yükselmiş fakat sonrasında sürekli olarak azalmıştır. 

Muzaffer Sencer, “Son Düzenlemelere Göre Türkiye’de Taşra Yönetimi ve Yerel Yönetimler”, 

Amme İdaresi Dergisi, Cilt 18, Sayı 1, Ankara, Mart 1985, s. 28. 
341  M. Nejat Eldem, Bucak İdaresi Üzerine Bir Araştırma, İçişleri Bakanlığı Teksir, Ankara, 1969, 

s. 19. 
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5442 sayılı kanunun getirdiği mülki idareyi bu şekilde irdeledikten sonra 

kanunun, 1929 tarihli kanunda olduğu üzere uygulanmasıyla ilgili tarihsel süreci 

incelemek gerekir. Bu dönemde 1950 seçimleriyle ilk defa iktidar el değiştirmiş 

ancak mülki idareyi derinden etkileyen düzenleme ve uygulamalara 

rastlanılmamıştır. İktidarın değişmesiyle birlikte sanayi ve ticarette söz sahibi olan 

kişilerle tarım ve taşra kökenli zenginler yönetimde söz sahibi olmaya başlamıştır.342 

1950’li yıllarda devletçi ve merkezci politikalar sürdürülmüş, yerel yönetimlerle 

ilgili bazı kararlar merkezi hükümet tarafından verilmiştir. Ülkemizde, fiilen çok 

partili siyasal hayatın başladığı 1950 tarihi, tek parti döneminden demokrasiye geçiş 

tarihi olarak kabul edilmektedir. 1950-1960 arasını kapsayan dönemde kırdan kente 

yoğun bir göç yaşanmıştır. Yaşanan göçün tarımsal, demografik, hukuki, siyasi ve 

sosyo-psikolojik nedenleri bulunmaktadır. Kırsal kesimin içinde bulunduğu 

toplumsal ve ekonomik koşulların elverişsizliği, toprak ve gelir dağılımındaki 

dengesizlikler yüzünden geçim sıkıntısı çeken topraksız ve işsiz köylülerin tarımdan 

ve köyden kopmaları sonucunu yaratmıştır. Buna ulaşım ve iletişim imkânlarının 

eklenmesiyle köyden kente göç artmıştır.343  Devletin, düzensiz kentleşme 

konusunda herhangi bir müdahalesinin olmaması bu dönemin bilinçli tercihi gibi 

gözükmektedir.  

Türkiye’de 1950-1960 arası yaşanan yoğun göç hareketlerinden dolayı 

kentleşme sanayileşmenin ardından gitmesi gerekirken önünde gitmiş, nüfus 

yığılması anlamında düzensiz kentleşme niteliğini kazanmıştır. Kırsal nüfusun 

azalması ve kentte yeni filizlenen sanayiye ucuz işgücü temin etmesini tetikleyen bu 

gelişmenin 6360 sayılı kanunun yürürlüğe girmesine zemin hazırlayan uzun vadeli 

sonuçlarına ilerleyen bölümlerde değinilecektir. Bu tarihten sonraki uygulamalara 

bakıldığında yerel yönetimler açısından durum pek parlak değildir. Özellikle il özel 

idareleri bakımından bir küçülme söz konusudur.  1950 öncesi bayındırlık, eğitim, 

sağlık, tarım vb. çeşitli alanlarda tek sorumlu olan bu idareler ya bu görevleri 

kaybetmiş ya da başka kurum ve kuruluşlarla paylaşmak durumunda kalmıştır. Bu 

dönemde ilköğretim ve büyük yol yapımı görevlerinin merkezi yönetimce 

                                                 
342  Bu konuda geniş bilgi için bkz: Sina Akşin, “Osmanlı-Türk Toplumundaki Sınıf Yapısı Üzerine 

Bir Deneme”, Toplum ve Bilim, Sayı 2, İstanbul, 1977, s. 31-46. 
343  Cevat Geray, “2000’li Yılların Eşiğinde Toplumsal Konut, Arsa ve Kentsel Gelişme”, Amme 

İdaresi Dergisi, Cilt 32, Sayı 4, Ankara, Aralık 1999, s. 92. 
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devralınması, il özel idaresinin başlıca küçülme nedenidir. Bu idarelerin 

gerçekleştirdikleri kimi üretici yatırım alanlarının da özel kesime devredilmesi, 

küçülmeyi pekiştirmiştir. 1950 sonrasında ABD model alınarak kurulan ve bölge 

müdürlükleri örgütlenmesi yoluyla mülki idarenin dışında faaliyet gösteren 

Karayolları, Devlet Su İşleri, Yol Su Elektrik (Köy Hizmetleri) gibi yeni genel 

müdürlükler bu kapsamda değerlendirilmelidir. Bu yeni kamu kurum ve kuruluşları 

ABD örnek alınarak kurulduğundan daha çok işlevsel sisteme uygun örgütlenmiştir. 

İl özel idaresi-belediye dengesinde ilişki belediye lehine değil merkezi yönetim 

lehine değişmiştir.344 Hatırda tutulması gereken günümüzdeki eğilimlere benzer 

şekilde o dönemde de mülki idareyi atlayarak yetkilerin doğrudan merkezde 

kullanılması, yani yetki yoğunlaşması eğiliminin mevcut olduğudur. 1961 yılından 

itibaren anayasal destek bulan bölge müdürlüklerinin mülki idareden bağımsızlığının 

derecesi örgütten örgüte değişmektedir.345 2002 sonrası reformlara kadar bölge 

müdürlükleri, mülki idarenin en çok şikâyet ettiği yapıların başında gelmiştir. 

Türkiye’de, Marshall yardımlarıyla sağlanan traktörlerden zirai ürünlerin 

yetiştirilmesinde faydalanılmaya başlanmasının yarattığı göreceli ürün artışından 

dolayı çiftçi kesimin zenginleşmesiyle birlikte küçük ve orta ölçekli işletmeler önem 

kazandığı gibi mülki idarenin taşrada muhatap olduğu kesimin karakteristik 

özellikleri de farklılaşmaya başlamıştır. Yine yukarıda sözü edilen köyden kente 

göçün artması bu farklılaşmayı destekleyen etkenlerden birisidir. Bu farklılaşmanın 

yönetim yapısını ilgilendiren ilk boyutu Osmanlı ve Cumhuriyet merkezciliğini 

temellendiren küçük mülkiyet yapısının çözülme sürecine girmesidir. Bu süreç 

içerisinde, “küçük aile işletmelerinin büyük işletmelerce yutulduğunu, tarım 

sermayesinin yoğunlaşıp merkezileştiği ve böylece eski merkezcilik anlayış ve 

uygulamasının toplumsal dayanaktan giderek yoksun kaldığı görülmektedir”.346 

Merkezcilik artık farklı anlayışla ele alınmaya başlamıştır. 1950 seçimlerinden sonra 

devlet ve hükümet bütünleşmesi ortadan kalkmış, özellikle bürokratik yapılanmada 

ve yerel yönetim politikalarında değişiklikler görülmüştür. Bu kapsamda özellikle 

1950’lerden sonra il özel idarelerinin görevleri merkezi yönetim kuruluşlarınca 

üstlenilmiş fakat 1913 tarihli kanunda değişiklik yapılmadığı için aynı görev için 

                                                 
344  Birgül Ayman Güler, 1998, s. 170. 
345  1983 tarihli 3046 sayılı kanun da bu tür yapılanmayı uygun bulmaktadır.  
346  Gencay Şaylan, 1976, s. 33. 
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hem merkez yönetim kuruluşları hem de il özel idareleri yetki sahibi olmaya devam 

etmiştir. Haliyle bu durum, il özel idareleriyle merkezdeki yönetim kuruluşları 

arasında yetki ve görev açısından karışıklığa sebep olmuştur.347 

İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemin en önemli özelliklerinden birisi kamu 

yönetiminde reform çalışmalarının fikrî ve teorik aşamasını oluşturmasıdır. Bu 

dönemin ayırt edici iki özelliği vardır. Bunlardan ilki yapılan araştırma, proje ve 

raporların hükümet tarafından istenmesi, ikincisi de araştırmaların yabancı kurum, 

kuruluş ve uzmanlarca yapılmış olmasıdır.348 Devlet, savaş sonrası oluşan yeni 

dengelere uyum sağlamaya çalışmaktadır. Uyum çabaları doğrultusunda toplum, 

üniversiteler veya herhangi bir grubun etkisi ya da zorlaması olmasa da idari reform 

arayışları yoğunluk kazanmıştır.349 Bu durum 1960 ihtilali ile farklı bir boyut 

kazanmıştır. 

1960 ihtilali mülki idare için yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Bu ihtilal 

sonucunda AET üyeliği süreciyle350 birlikte demokrasi de kesintiye uğrarken mülki 

idare amirleri görev yaptıkları il ve ilçelerde belediye başkanı olarak 

görevlendirilmiştir. Bu uygulama belediyelerin mülki idarenin kontrolüne girmesine 

neden olurken yerel yönetimler açısından olumsuz bir gelişme olarak dikkat 

çekmiştir. Öte yandan, ilçelerin yaklaşık yarısının asaleten veya vekâleten 

görevlendirilen asker kişilerin yönetimine geçtiğini de unutmamak gerekir.351 

İhtilalden sonra hazırlanan 1961 Anayasası eskisine göre daha adem-i merkeziyetçi 

ve özgürlükçü olmasıyla göze batarken mülki kademelerden sadece il sayılarak 

diğerlerinden söz edilmemiş; ilçe kademesi anayasal dayanaktan yoksun 

bırakılmıştır. İktisadi faaliyetlerin artmasına paralel biçimde devletin işlevlerinin 

genişlemesi nedeniyle çeşitli kamu hizmetlerinin merkezi yönetim dışındaki 

                                                 
347  Bilal Eryılmaz, Yerel Yönetimlerin Yeniden Yapılanması, Birleşik Yayıncılık, İstanbul, 1997, 

s. 121. 
348  Bu dönemde, kamu idaresinde yeniden yapılanma amacına yönelik olarak dört önemli rapor 

hazırlanmıştır: Neumark, Barker, Martin ve Cush, son olarak da Leimgruber Raporları. Ayrıntılı 

bilgi için bkz: Abdullah Aslaner, “Kamu İdaresinde Yeniden Yapılanma Çalışmaları”, Türk 

İdare Dergisi, Sayı 453, Ankara, Aralık 2006, s. 48. 
349  A. Ümit Berkman, Metin Heper, “Political Dynamics and Administrative Reform in Turkey”, 

Administrative Reform in Developing Countries, (Ed: Ali Farazmand), Praeger Publishers, 

Westport, 2002, s. 154.  
350 1959 yılında Türkiye, Yunanistan’ın 1957’de kurulan Avrupa Ekonomik Topluluğu’na üyelik 

başvurusunda bulunmasından etkilenerek EFTA ile yaşadığı ikilemden vazgeçmiş ve AET’ye 

üyelik başvurusunda bulunmuştur. 
351  Osman Doğru, 27 Mayıs Rejimi: Bir Darbenin Hukuki Anatomisi, İmge Kitabevi, Ankara, 

1998, s. 112. 
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birimlerce verilmesinin zaruri hale gelmesi adem-i merkeziyetçiliğin gerekçesini 

oluşturmuştur.352 Bu gerekçe o dönemde dünyada refah devleti uygulamalarının daha 

iyi yerine getirilebilmesi için yerelleşme ve bölgeleşme önerilerinin Türkiye’ye 

yansımasıdır 1963 yılında 1580 sayılı Belediye Kanunu’nda yapılan değişiklikle 

belediye başkanlarının doğrudan halk tarafından seçilir hale gelmesi, o tarihten 

itibaren belediye başkanlığı görevinin yerel iktidar sahibi olmakla özdeşlemesine 

vesile olmuştur.353 1963 yılında Türkiye ile dönemin AET’si arasında imzalanan 

Ankara Anlaşması günümüzde de yürürlükte olmasına rağmen anlaşmanın 

öngördüğü takvimde Türkiye’nin üyeliği mümkün olamamıştır. Reform çalışmaları 

planlı döneme geçişle birlikte ivme kazanmıştır. Bu kapsamda geliştirilen en önemli 

çaba MEHTAP raporunda somutlaşmıştır.354 

1963 yılında Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın yürürlüğe girmesinden 

itibaren tüm planlarda idari reform konusuna özel bir önem verilmiş, reform konusu 

hem planların hem de yıllık programların tümünde sürekli olarak yer almıştır. Birinci 

Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda toplum (köy) kalkınmasına özel bir önem 

atfedilmiştir.355 Köyden kente göçün sürdüğü bu dönemde kırsalın ülke nüfusu ve 

ekonomisi üzerindeki ağırlığı devam etmektedir. 1960 yılında gerçekleşen askeri 

ihtilal bürokrasinin ve dolayısıyla mülki idarenin yeniden güçlenmesine yol açarken 

                                                 
352  Nuray Ertürk Keskin, Türkiye’de Devletin Toprak Üzerinde Örgütlenmesi, 2009, s. 356. 
353  Belediye başkanlarının doğrudan halk tarafından seçilmesi uygulaması daha etkili, hesapverebilir 

ve tanımlanabilir bir liderliğin meşru zeminini oluşturduğu gerekçesiyle 2000’li yıllarda İngiltere 

başta olmak üzere pek çok ülkede yaygınlaşmıştır. Bu konuda geniş bilgi için bkz: Colin Copus, 

“English Elected Mayors Developing a New Form of Political Leadership in England or Moving 

on in the Same Old Style”, 

http://www.researchgate.net/publication/228383831_English_Elected_Mayors_Developing_a_Ne

w_Form_of_Local_Political_Leadership_in_England_or_Moving_On_in_the_Same_Old_Style, 

(07.12.2013). 
354  DPT ve TODAİE tarafından 13.02.1962 tarihli ve 6/209 sayılı kararname uyarınca hazırlanan ve 

1963 yılında Başbakanlığa sunulan, personel rejimi konusunda yoğunlaşan Merkezi Hükümet 

Teşkilatı Araştırma Projesi (MEHTAP) merkezi hükümet teşkilatının yeniden düzenlenmesi ile 

ilgili tüm sorunları kapsamına almış; taşra kuruluşlarını, yerel yönetimleri ve kamu iktisadi 

teşebbüslerini kapsam dışı bırakmıştır. Raporun yönetimi geliştirme bölümünde Türkiye’nin hızlı 

ve sürekli kalkınması için devlet örgütünü modern devlet anlayışına uygun bir duruma getirmenin 

şart olduğu belirtilmektedir. Raporda yönetimi geliştirme, düzeltme ve yeniden düzenleme 

hizmetlerinin aslında her bakanlık ve dairenin görevi olduğu belirtilmekte; tüm bakanlık ve ilgili 

diğer kurumlarda ‘İdareyi Geliştirme Komitesi’ kurulması önerilmektedir. MEHTAP çalışmaları 

ile yönetimde reform çabalarına süreklilik ve nitelik kazandırmak istenmiştir. MEHTAP 

raporundan sonra yapılan araştırma, inceleme, kalkınma planları ve yıllık programlarda bu 

raporun etkileri görülmektedir. Nabi Dinçer, Turan Ersoy, MEHTAP Tavsiyelerinin 

Uygulanma Durumunu Değerlendirme Araştırması, TODAİE Yayını No: 143, Ankara, 1974, 

s. 2-3. 
355  Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1963-1967), DPT Yayını, Ankara, 1963, s. 100-105. 

http://www.researchgate.net/publication/228383831_English_Elected_Mayors_Developing_a_New_Form_of_Local_Political_Leadership_in_England_or_Moving_On_in_the_Same_Old_Style
http://www.researchgate.net/publication/228383831_English_Elected_Mayors_Developing_a_New_Form_of_Local_Political_Leadership_in_England_or_Moving_On_in_the_Same_Old_Style
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1963 yılında işbaşına gelen Adalet Partisi iktidarıyla birlikte siyaset-mülki idare 

çatışması başlamıştır. Bu dönemde 16-30 Kasım 1964 tarihleri arasında İkinci 

İdareciler Kongresi toplanmıştır. 1960 sonrası Türkiye’nin idari yapısı, bölge 

valilikleri, belediyecilik, asayiş, gibi konularda 27 kanun ve bir tüzük tasarısının ele 

alındığı Kongre’nin sonuçları İçişleri Bakanlığı tarafından kitaplaştırılmıştır.356 

Mülki idarenin iktidarla olan çatışması artarak devam etmiş, 1965 yılında çıkarılan 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu mülki idareyi ayrı bir hizmet sınıfı olarak 

gruplandırmamış ve genel idare hizmetleri sınıfında sayılmıştır. 10 Ocak 1971 

yılında aynı partinin iktidar olduğu dönemde ekonomik hakları başta olmak üzere 

durumunun kötüleştiğini düşünen mülki idare amirleri başkent Ankara’da geniş çaplı 

bir toplantı yaparak bu durumu protesto etmiştir.357 Tepkiler 1974 yılında sonuç 

vermiş ve 30 Mayıs 1974 tarihli bir KHK ile 657 sayılı kanunun 36. maddesinde 

değişiklik yapılarak Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı358 oluşturulmuştur. Halen 

varlığını sürdüren bu sınıfa mensup 2000 civarında mülki idare amiri bulunmaktadır. 

Bu süreçte reform çalışmaları da bir taraftan devam etmiş ve il özel 

idarelerine yönelik bir taslak hazırlanmıştır. Taslağın hazırlandığı dönemde yine il 

özel idarelerinin kaldırılmasına yönelik tartışmalara rastlanılmaktadır. İçişleri 

Bakanlığı, hazırladığı 171 maddelik İl Özel İdareleri Kanun Tasarısı ile 1913 tarihli 

geçici kanuna bir son verme ve il özel idarelerini yeniden düzenleme çabasına 

girişmiştir.359 Tasarı 1969 seçimleri öncesinde TBMM’ye sunulup yasalaşamamıştır. 

Türkiye’de, 1960’ların sonundan itibaren patlak veren öğrenci olayları 

1970’lerin ilk yarısında iyiden iyiye artarken mülki idare açısından iç güvenlik 

konusuna ağırlık verilen bir dönem yaşanmıştır. Ülke, 1971 yılında yaşanan askeri 

muhtıra krizi ile yine demokrasi bakımından sorunlarla boğuşmaya başlamıştır. 1973 

                                                 
356  İkinci İdareciler Kongresi: 16 Kasım 1964 - 30 Kasım 1964, İçişleri Bakanlığı Yayını, Ankara, 

1966. 
3 5 7

  10 Ocak günü 1978 yılından itibaren İdareciler Günü olarak kutlanmaya başlamıştır. Konuyla 

ilgili yaşanan tartışmalar için bkz: Personel Reformu Karşısında Mülki İdare Amirlerinin 

Durumu, TİD Yayını, Ankara, 1974. 
358  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36. maddesine göre “Bu sınıf, valiler ve kaymakamlar 

ile bu sıfatları kazanmış olup İçişleri Bakanlığı merkez ve iller kuruluşunda çalışanları ve maiyet 

memurlarını kapsar”. 
359  Bu Tasarının gerekçesinde; 1876 Anayasasına göre oluşturulmuş bir kanunun günün 

gereksinimlerine cevap vermeyeceği vurgulanmıştır. Zaman içerisinde ülke geliştiği halde ortaya 

çıkan sorunlara cevap vermek üzere yapılan değişiklikler bir bütün olarak düşünülmediği için 

kanunun insicamı bozulmuştur. Şeref Gözübüyük, “İl Özel İdarelerinde Yeniden Düzenleme”, 

Amme İdaresi Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, Ankara, Mart 1969, s. 24.  
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yılının Ekim ayında meydana gelen petrol krizi, tüm dünya ile birlikte Türkiye’yi de 

büyük sıkıntıya sokmuştur. Kriz sonrasında Keynesyen politikalar terk edilmeye ve 

refah devletinin sonunun geldiği dillendirilmeye başlanmıştır. İkinci Dünya Savaşı 

sonrasında kurulan Bretton Woods sisteminin çökmesi mali piyasaları 

dalgalandırmış, Türkiye açısından sanayileşmede mesafe kaydetmek daha da 

zorlaşmıştır. Zaten bir sene sonra Kıbrıs Barış Harekâtı’yla birlikte ABD tarafından 

1975-1978 yıllarını kapsayacak dönemde Türkiye’ye silah ambargosu uygulanırken 

ekonomik olarak yalnızlaşma ve içe kapanıklık artmıştır. 

Dünya genelinde 1950’li yılların başlarından 1970’li yılların sonlarına değin 

devletin ekonomideki rolünün ve işlevlerinin genişlemesi ve devlet müdahalelerinin 

artması bu defa ekonomide yeni sorunların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Kamu 

Tercihi Teorisi bunu devletin başarısızlığı (Govermental Failure)360 olarak 

adlandırmıştır. Devletin merkezileşmesi ve bürokratikleşmesi ve kamu politikası 

programlarının genişlemesi hesap verebilirlik ve şeffaflık pahasına olduğundan 

sistemin meşruluğu sorgulanmaya başlamıştır.361 İnsanlar, devlet krizlerinden sonra 

iyi yönetilmediklerine inanmaya başlamıştır. Çünkü refah devleti döneminde 

“Weberyen bürokratik model”in örgütlenme ilkelerine dayalı kalkınmacı, 

modernleşmeci, planlamacı, müdahaleci ve düzenleyici bir yönetim anlayışı artık 

yetmemektedir.362 1973 krizinden sonra 1978 yılında yaşanan petrol krizleri 

Keynesyen uygulamaları iyice tartışılır hale getirmiş, sosyal refah devleti krizin 

sorumlusu ilan edilerek, sorunun kaynağı olarak görülen devletin küçültülmesi 

(minimal devlet) önerilmeye başlanmıştır.363 Bu döneme hâkim olan ekonomik 

krizler hem ekonomik açıdan gelişmiş, hem de gelişmekte olan ülkelerde IMF 

tarafından ileri sürülen bazı parasal politikalarla aşılmaya çalışılmıştır.  

1970’lerin sonundan itibaren pek çok gelişmiş ülkede refah devleti sistemini 

tamamıyla dışlamaksızın merkez-bölge-yerel yönetim ilişkilerini 1950’lerdeki haline 

                                                 
360  Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz: Gordon Tullock, Arthur Seldon, Gordon L. Brady, 

Government Failure: A Primer in Public Choice, Cato Institute, Washington D.C, 2002. 
361  John Loughlin, 2009, p. 57. 
362   Bu konuda daha ayrıntlı bilgi için bkz: Gökhan Kalağan, “1980 Sonrası Geleneksel Bürokratik 

Yönetim Paradigmasında Değişim ve Yönetsel - Siyasal Yeniden Yapılanma Arayışları”, SDÜ 

Vizyoner Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, Isparta, 2009, s. 100, 101. 
363  Uysal Kerman, Yakup Altan, Mehmet Aktel, “Dönüşen Devlette Yerelleşme Politikaları: 

Kalkınma Planları Üzerinden Bir Analiz”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 41, Sayı 3, Ankara, Eylül 

2008, s. 126. 
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göre önemli oranda değiştiren bir reform silsilesi meydana gelmiştir.364 Bu reformlar 

gelişen süreçte dalga dalga tüm dünyayı etkisi altına almıştır. 1970’lerden sonra 

dünyanın her yönde farklılaşan yapısı karşısında modern devlet farklı işlevlerle 

dönüşüme uğramıştır. Söz konusu reformlar gelişmiş ülkelerde devletin yeniden 

şekillendirilmesinde; rol ve işlevleri ile hem diğer devletler ve uluslararası 

kuruluşlarla hem de ülke içindeki diğer örgütlenmelerle ilişkilerinin yeniden 

tanımlanmasında başarılı olmuştur.365 Dönemin hâkim ideolojisi, krizden büyüyen 

kamu harcamalarını sorumlu tutan “Yeni Sağ” olarak belirmiştir. Çözüm olarak 

devletin küçülmesi ve özelleştirme yapılması gündeme gelmiştir. Bu çözümün hayata 

geçmesiyle, 1970’lerin ikinci yarısından itibaren ekonomik açıdan gelişmiş Batı 

ülkelerinde kamu yönetimi anlayışı bakımından yerel yönetimlerin pozisyonları 

önemli ölçüde değişmiştir. Devletin küçültülmesi için yetkilerin öncelikle yerel 

yönetimlere oradan özel sektöre aktarılması fikri ağır basmaya başlamıştır. 

Uluslararası alanda AET ile ilişkilerde ilerleme kaydedilememesi ve ülkede 

anarşinin hızla artması üzerine 1978 yılında Türkiye, AET’ye ilişkilerin 5 yıl süreyle 

dondurulması önerisini götürmüştür. AET tarafından Bu öneriyle birlikte istenilen 

mali yardım talebi reddedilirken, ilişkilerin 5 yıl süreyle dondurulması kabul 

edilmiştir. Kıbrıs Harekâtı’nın mali yükü, ekonomik olarak tecrit edilmişlik, 

önlemeyen anarşi sorunu ülkenin ekonomik olarak krize sürüklenmesine neden 

olmuştu. Krizden çıkış yolu olarak düşünülen devletin yeniden yapılandırılması 

süreci, 1979’da IMF ile imzalanan Standby anlaşmasının hemen ardından, Dünya 

Bankası ile imzalanan 5 SAL (Structural Adjustment Loan-Yapısal Uyum Kredisi) 

anlaşması ile başlatılmıştır. Krizin getirdiği kısa vadeli borçlanma sorununun döviz 

darboğazına yol açmasının da etkisiyle her bir mali yıl için imzalanan bu  anlaşmalar 

ile toplam 1.6 milyar ABD Doları kredi alınmıştır. Devlet ve mülki idare için artık 

köklü bir işlevsel dönüşüm zamanı yaklaşmıştır. Dünyayı etkisi altına alan “Yeni 

Sağ”, Türkiye içinde kendini göstermeye başlamıştır. 

Türkiye’de merkezi yönetimin ve mülki idarenin gelişim evrelerini bu şekilde 

1980 yılına kadar açıkladıktan sonra mülki idarenin duraklama ve çözülme dönemine 

nasıl girdiğini inceleyebiliriz. 

                                                 
364  John Loughlin, 2009, p. 59. 
365  ibid, p. 56. 
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III.3. Refah Devletinin Krizi: Çözülmenin Başlangıcı 

Mülki idare, 1980 yılı ve sonrasında yaşanan gelişmelerle bağlantılı olarak 

geliştirilen politikalar ve düzenlemelerden yoğun biçimde ama tedrici olarak 

etkilenmiştir. Mülki idarede duraklama ve çözülmeyi incelemek için devletin yapısı 

ve mülki idare üzerinde tesirli olan iç ve dış gelişmeleri incelemek şarttır. Dünyada 

piyasanın başarısızlığı ve devlet müdahalesinin gerekliliği üzerine kurgulanan refah 

devletinin kendisi de krize neden olmuştur. Soğuk savaşın maliyetiyle birlikte çevre 

sorunları, petrol ve enerji krizleriyle ağırlaşan bu krizin sonucunda devletin 

başarısızlığına ve küçülmesine yönelik politikalar ağırlık kazanmaya başlamıştır. 

1940-1970 arası dönemde altın yıllarını yaşayan Keynesyen ekonomik modele dayalı, 

müdahaleci devlet yapısı sonucunda, kapitalist sisteminin gerek merkez, gerek çevre 

ülkelerinde kamu harcamaları artmış, borç krizleri yükselmiş ve kamu yönetiminin aşırı 

yüklenmişliği, verimsizliği, çoğulcu demokratik sürecin kitlesel talepleri artırarak devletin 

alanını sürekli genişlettiği, harcamaları arttırdığı ve kamu yönetiminde verimliliği ve 

kaliteyi düşürdüğü tezleri ileri sürülmüştür.366 20. yüzyılın ikinci yarısında kapitalist 

dünya, refah devletinin yaşadığı krizlere birbiriyle bağlantılı üç cevap geliştirmiştir. 

Loughlin bu cevapları şu şekilde açıklamaktadır:367  Cevapların ilkinde kapitalizm 

içsel ekonomik sorunlarını ağır sanayii uzak doğu ülkelerine kaydırıp işgücü 

piyasasında yeni bir bölümlemeye giderek çözmeye çalışmıştır. İkinci ana gelişme 

neoliberalizm olarak da bilinen ekonomik yönetişim için bir dizi reform yoluyla 

devletin yeniden yapılandırılmasıdır. Kamu yönetimi, Yeni Sağ politikaların 

gelişmesinden en çok etkilenen alanlardan birisidir. Farklı ülkelerde değişik biçimde 

cereyan etse de Yeni Sağ politikalar, Keynesyen refah devletinin yukarıdan aşağıya 

örgütlenmiş, müdahaleci yapısını; piyasadan uzak duran, stratejik bir aşağıdan 

yukarıya örgütlenmiş yapıya dönüştürmüştür. Batı Avrupa için üçüncü seçenek 

Avrupa bütünleşmesi projesi olmuştur.368 Bu şekilde ulus üstü bölgesel 

yapılanmalara yönelinmiş; ulus devletlerin aralarındaki çatışmaların piyasaya verdiği 

zarar önlenmek istenmiştir. 

                                                 
366  Songül Sallan Gül, “Kamu Yönetiminde Kalite, Piyasa ve Müşteri Arayışlarının İdeolojik 

Temelleri”, Kamu Yönetiminde Kalite I. Ulusal Kongresi, TODAİE, 1998, s. 70.  
367  Daha geniş bilgi için bkz: John Loughlin, 2009, p. 55-56. 
368  Daha sonra benzer bütünleşme hareketleri diğer kıtalarda NAFTA, Şanghay İşbirliği Örgütü gibi 

oluşumlara neden olacaktır.  
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a. Yeni Sağ Politikalar, Yapısal Reformlar ve Mülki İdareye Etkileri 

Devletin ekonomi içerisindeki rolünün sorgulanması 1970’lerden başlayarak 

1980’lere kadar süren, kamu kesiminin genişlemesine karşı çıkıp devletin küçülmesinden 

yana olan görüşlerin ağırlık kazanmasına ve devlet anlayışını, buna bağlı olarak da kamu 

yönetimlerini, yeniden şekillendiren  “Yeni Sağ”ın doğmasına neden olmuştur. 1980 

sonrasında Seymour Martin Lipset ve William Schneider tarafından yapılan “Güven 

Boşluğu” tanımına uygun olarak devlete duyulan şüphe ve düşmanlık artarken369 

Yeni Sağ yükselişe geçmiştir. Başka bir deyişle, gelen Yeni Sağ’dır, gündemden itilen 

ise refah devleti adıyla geliştirilmiş bir sosyo-ekonomik, siyasi ve idari sistemdir.370 Yeni 

Sağ’ın teorik temelinde, devletin iktisadi faaliyetlerinin azaltılması, bu amaçla da refah 

devleti harcamalarının kesilmesini içeren görüşler üretilirken ortaya çıkacağı 

düşünülen boşluğun özel sektör tarafından örtülebileceği öne sürülmektedir. Yeni 

Sağ, bu anlamda iktisadi, toplumsal, siyasi ve idari dönüşümün çerçeve kavramıdır. Yeni 

Sağ, özgürlüğün, demokrasinin ve demokratikleşmenin güvencesinin piyasa ekonomisi 

olduğunu savunarak, özgürlüklerin kısıtlayıcısı hatta yer yer yok edicisi olan devlete karşı 

serbest piyasanın temel unsurları üzerine inşa edilmiştir.371 

Bu çerçevede 1980 sonrası dönemde Yeni Sağ’ın genel olarak kamu yönetimi 

üzerindeki etkilerini 2 ana başlık etrafında toplamak mümkündür: 372 

“Devletin, kamu yönetiminin, kamu faaliyet alanının özellikle ekonomik 

içerikli olanlardan başlayarak küçültülmesi, daraltılması; daraltılan bu alanda kamu 

faaliyet ve örgütlerinin özel işletmecilik anlayışı çerçevesinde yeniden 

yapılandırılması ya da doğrudan özel girişim katkılarıyla işletilmesi”.  

“Yeni Sağ”ın teorik çıkış noktası (neo)liberalizmdir. Denilebilir ki bu akım, 

19. yüzyıl liberalizminin çağdaş yorumu ve pek çok açıdan o yüzyılın klasik 

                                                 
369 Cal Clark, Betsy Hall, “American Views About Public Services: A Challenging Paradox for Public 

Administrators”, International Journal of Public Administration, Vol. 31, 2008, p. 1403. 
370  Şinasi Aksoy, “Yeni Sağ ve Kamu Yönetimi”, Kamu Yönetimi Disiplini Sempozyumu 

Bildirileri, Cilt II, TODAİE Yayınlan, Ankara, 1995, s. 159; Şinasi Aksoy, “Yeni Sağ, Kamu 

Yönetimi ve Yerel Yönetim: Eleştirel Yaklaşım”, Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt 7, Sayı 1, 

Ankara, 1998, s. 4. 
371  Ayrıntılı bilgi için bkz: Birgül Ayman Güler, Yeni Sağ ve Devletin Değişimi, 1996. 
372  A. Şinasi Aksoy, “Yeni Sağ, Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetim: Eleştirel Bir Yaklaşım”, Çağdaş 

Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, Ankara, Ocak 1998, s. 10. 
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liberalizminin devamıdır.373 Liberalizmden geniş ölçüde etkilenen ve savlarını 

liberalizmin ilkeleri üzerine yapılandıran Yeni Sağ, ayrıca iktisat biliminin kullandığı 

araç ve yöntemlerin siyasi sürece, kamu kesimine ve kamu ekonomisine 

uygulanmasını önermektedir. Refah devletinin krizinden devleti sorumlu tutan Yeni Sağ, 

devletin küçültülmesini, bunun da öncelikle özelleştirmeler, mümkün olmayan hallerde 

yerel yönetimler yoluyla sağlanmasını istemektedir. Çünkü kamu, doğası gereği 

kaynakları verimsiz kullanmaktadır. Bu ifadeler Yeni Sağ’ın liberal ve muhafazakâr 

açıklamalarının yanı sıra dayandığı 3. teori olan Kamu Tercihi Teorisi’nden 

kaynaklanmaktadır. Yeni Sağ’ın kullandığı üçüncü araç ise deregulation yani 

kuralsızlaştırma yöntemidir. Bunlardan özelleştirme ve kuralsızlaştırma uygulamaları ile 

devletin birikim, üretim ve dağıtım üzerindeki rolü zayıflamakta ve gözetleyici rolü ön 

plana çıkmaktadır. 374 

Aynı dönemde Türkiye’de 1980’de ithal ikameci stratejinin kalkınma 

üzerindeki kısıtlayıcı etkisini ortadan kaldırmak ve ihracata dönük gelişme 

stratejisine geçmek amacıyla yapısal bir dönüşüm programı başlatılmıştır. 24 Ocak 

1980 kararları Türkiye ekonomisini yapısal olarak dönüştürmeyi amaçlayan ilk 

kapsamlı düzenlemelerdir. Dünya piyasalarıyla bütünleşme adı altında yaşanan bu 

dönüşüm günümüz siyasetinde bile halen etkisini korumaktadır.375 Bu 

düzenlemelerin temel amaçları olarak o zamana kadar karma özellik gösteren 

piyasanın serbestçe işlemesi için ekonominin dış rekabete açılması, yabancı 

sermayenin özendirilmesi, ihracatın artırılması, kamu kesiminin daraltılması, özel 

kesimin sermaye birikiminin desteklenmesi sayılabilir. 24 Ocak düzenlemelerinin 

etkisi doğal olarak ekonomiyle sınırlı kalmamış Türk kamu yönetiminde yeni bir 

dönemi başlatmıştır. Ekonomi alanında yaşanan değişim ve dönüşüm ülkedeki 

toplumsal ve siyasi hayatta da önemli değişim ve dönüşümlerin yaşanmasına önemli 

bir katkı sağlamıştır.376 

                                                 
373   Terry Caslin, “Devlet ve Ekonomi”, (Çev: Mensur Akgün), Liberalizm, Refah Devleti, 

Eleştiriler, (Der: Kemali Saybaşılı), Bağlam Yayıncılık, Ankara, 1993, s. 295. 
374  Seriye Sezen, “The Impact of Globalization on the Organization of Public Administration: Turkish 

Case”, Turkish Public Administration Annual, Vol. 27-28, 2001-2002, p. 5. 
375  Ali Rıza Güngen, “1980’ler Türkiye’sinde Devletin Yeniden Yapılandırılmasına Dair Yaklaşımlar 

Üzerine Eleştirel Notlar”, Mülkiye Dergisi, Cilt 30, Sayı 250, Ankara, 2006, s. 68. 
376  Gökhan Tuncel,  “Ekonomik Krizlerin Türkiye’de Siyaset-Bürokrasi İlişkisine Etkisi”, Küresel 

Krizler ve Ekonomik Yönetişim Bildiriler Kitabı, İnönü Üniversitesi Yayını, Malatya, 2010, s. 

769. 
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12 Eylül 1980 ihtilali, 24 Ocak kararlarının etkilerinin görülmesinde biraz 

gecikmeye neden olmuş, 1960, 1971 ve 1980’de olmak üzere 10 yılda bir 

gerçekleşen muhtıra ve ihtilaller Türk kamu yönetimi üzerinde olumsuz sonuçları ile 

askeri vesayet geleneğinin artarak devamı gibi bir durum ortaya çıkarmıştır. 1980 

İhtilali sonrası vali ve kaymakamlar seçimlere kadar, 1960 İhtilali’nde olduğu gibi, 

belediye başkanı olarak görevlendirilmiştir. 

6 Kasım 1983 seçimleri ile birlikte merkez-yerel ilişkilerinde dengenin yerele 

doğru kayması ve merkezin yerele daha fazla güven duymaya başlaması durumu 

ortaya çıkmıştır. Çünkü bu seçimlerde iş başına gelen Özal Hükümeti, liberal 

politikaları ve Yeni Sağ söylemi Türkiye’ye taşımıştır. Bu seçimle birlikte 

Türkiye’de 1970-1980 arası yaşanan istikrarsız siyasi ortamın getirdiği olumsuz 

etkilerden kurtulmaya yönelik adımlar atılırken mülki idare bakımından duraklama 

dönemine girilmiştir. İstikrasız siyasi ortamı anlatmak için 1970-1980 arasında on iki 

hükümetin kurulduğunu, bu hükümetlerin ortalama görev sürelerinin bir yıl bile 

olmadığını göz önünde bulundurmak gerekir. Bu durumun sonucu siyasetin 

zayıflığıyla orantılı biçimde bürokrasinin ve mülki idarenin güçlü kalmasıdır. 1983 

seçimleri sonrasında işbaşına gelen hükümetin ilk faaliyetlerinden birisi genel olarak 

kamu yönetiminin yeniden örgütlenmesi olmuştur.377 1983 sonrasında yerel yönetim 

politikaları da ekonomik özgürlük ortamından etkilenmiştir. İktisadi alanda Özal 

reformları olarak adlandırılabilecek piyasa ekonomisinin (ve dışa açılımın) yerel 

yönetimler reformu ile tamamlanmaması halinde ülkenin etkin iktisadi ve toplumsal 

kararlar alabilmesi mümkün görünmediğinden yerel yönetim reformlarına 

girişilmiştir.378 Bu dönemde belediyeler, özellikle alt yapı yatırımları için uluslararası 

sermayeyi çekecek araçlar olarak görülmüştür. Dönemin yasal altyapısını oluşturmak 

üzere 1981 yılında çıkarılan 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu379 ve 2560 sayılı 

İSKİ Kanunu’nun380 yanında, 1984 yılında yapısal dönüşüm arayışlarının parçası 

                                                 
377  Yerel Seçimler Panoraması 1963-1999, (Ed: Oya Çitci), TODAİE Yayın No: 306, Ankara, 

2001, s. 127. 
378  Güneri Akalın, “Türkiye’de Mahalli İdareler Hizmetleri ve Finansmanı Reformu”, Çağdaş Yerel 

Yönetimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, Ankara, Mart 1994, s. 24. 
379  29.05.1981 tarihli ve 17354 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 
380  23.11.1981 tarihli ve 17523 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İstanbul Su ve Kanalizasyon 

İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun. 
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olarak 3030 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu381 yürürlüğe sokularak ilk defa 

büyükşehirlere yönelik özel bir düzenleme getirilmiş, yönetimi farklılaştırılan bu 

belediyelerin sınırları içinde ilçe ve ilk kademe belediyeleri oluşturulmuştur.382 

Büyükşehir belediyelerinin üzerindeki idari vesayet yetkileri azaltılırken, büyükşehir 

belediyeleri sınırları içerisindeki ilçe ve ilk kademe belediyelerine karşı oldukça 

önemli yetkilere sahip kılınmıştır. 3030 sayılı kanun dünyada öne çıkan metropol 

kentlerin yönetiminin farklılaştırılması anlayışının Türkiye’ye yansıması olarak 

dikkat çekmektedir. Ayrıca 1985 yılında çıkarılan 3194 sayılı İmar Kanunu383 

belediyelerin imar yetkilerini düzenlemiş ve eskiye oranla geniş yetkiler vermiştir. 

Bu dönemde 1984 tarihli 3046 sayılı kanunun 8. maddesi384 ile birlikte 5442 sayılı 

kanunda ciddi bir aşınma yaşanmış; doğrudan merkeze bağlı taşra kuruluşları, diğer 

bir deyişle bölge müdürlükleri kurulmasına yasal zemin tanınmıştır. Bu maddedeki 

“ihtiyaca göre” ibaresi bakanlıklara esneklik konusunda önemli hareket sahası 

sağlamaktadır. Bakanlıkların kuruluş kanunları 3046 sayılı kanuna uygun yapılmak 

zorunda olmakla birlikte zaman içerisinde bu kanunlar değiştirilip yerine yeni 

kanunlar konulurken birçok yetki, ihtiyaç duyulduğu gerekçesiyle, bakanlık 

merkezine çekilmiş ve mülki idarenin dışına çıkılması amacıyla merkezileştirilmiştir. 

Ayrıca 1987 yılında, 1913 yılından beri uygulana gelen İdare-i Umumiye-i Muvakkat 

Kanunu’nun adı ile birlikte bazı maddeleri 3360 sayılı kanun385 ile değiştirilmiş; il 

özel idarelerine yönelik yeni düzenleme getirilmiştir. 

1980 yılından itibaren başlayan süreçte yapısal uyarlama politikalarının da 

etkisiyle yerel yönetimleri reforma tabi tutma düşüncesi giderek bir tutku gibi Türk 

                                                 
381  09.07.1984 tarihli ve 18453 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Büyük Şehir Belediyelerinin 

Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun. 
382  Bu kanundan önce yine 1984 yılında çıkarılan 195 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi 

Hakkında KHK ile belediye sınırları içinde birden fazla ilçe bulunan şehirlerde, büyükşehir 

belediyesi sınırları içinde bulunan her ilçede ilçelerin adlarını taşıyan ilçe belediyeleri yanı sıra bir 

de büyükşehir adına bir büyükşehir belediyesi kurulması öngörülmüştür. 3030 sayılı kanun, bu 

KHK’nın kanunlaşmasıyla ortaya çıkmıştır. 
383  09.05.1985 tarihli ve 18749 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 
384  “Bakanlığın kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek ve yürütmekte oldukları hizmetleri vatandaşlara 

sunmakla görevli bakanlık taşra teşkilatı, ihtiyaca göre aşağıdaki kuruluşların tamamından veya 

birkaçından meydana gelecek şekilde düzenlenir. 

a) İl valisine bağlı il kuruluşları, 

b) Kaymakama bağlı ilçe kuruluşları, 

c) Doğrudan merkeze bağlı taşra kuruluşları”. 
385  26.05.1987 tarihli ve 19471 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 13 Mart 1913 Tarihli İdarei 

Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatının Adının ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bu 

Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun. 
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kamu yönetimini sarmıştır. Yerel yönetim reformu, çoğunlukla bu birimlerin yetki, 

görev ve kaynaklarının artırılması sorunu olarak sunulan içeriğiyle 1980’den sonra 

ülke gündeminin en önemli başlıklarından birini oluşturmuştur.386 Bu eğilim 1987 

yılında Türkiye’nin AB’ye tam üyelik başvurusunda bulunması ile daha hızlanmıştır. 

Üyelik başvurusunun ardından AB, zamanla ülkemizdeki yerel yönetim reformları 

konusunda etkili bir güç haline gelmiştir.  

1980’li yıllarda uygulanan ve daha çok piyasa önündeki engelleri kaldırma 

üzerine kurulu “birinci dalga” yapısal uyum politikaları,387 dönemsel nedenlerle 

yeniden yapılanmayı gerektiren ve daha zorlu olan “ikinci dalga” yapısal uyum 

politikalarını 2002 sonrasına bırakmıştır. Bu durumun çeşitli nedenleri vardır. 

Bunlardan ilki ülkenin içinde bulunduğu terör ortamıdır. Türkiye’nin Doğu ve 

Güneydoğusunda kamu düzenini ve ülkenin üniter yapısını sarsacak terör olayları 

baş göstermesi üzerine demokratik hak ve özgürlükler açısından geriye gidiş 

anlamına gelen bir uygulamayla 10.07.1987 tarihli ve 285 sayılı KHK ile 

“Olağanüstü Hal Bölge Valiliği” devreye sokulmuş ve 2002 yılına kadar 

uygulanmıştır. İçeride yaşanan terör olaylarına rağmen 1989 yılında Türk parasının 

tam konvertibilitesini sağlayan karar alınması mali küreselleşme açısından önemli bir 

adım olmuştur. 1990’lı yıllarda ekonomik krizlerin ve siyasi çalkantıların sıkça 

görülmesi ikinci dalga yapısal uyum politikalarının gecikmesindeki ikinci nedendir.  

Türkiye, 1990’ların başında henüz uluslararası kuruluşların etkisi altına fazla 

girmemiştir. 1980’lerde başlayan reform arayışları devam ederken özellikle, 1990’lı 

yıllarda yerel yönetim reformunun nasıl olması gerektiğine dair çeşitli öneriler 

geliştirilmiştir.388 Bu öneriler yakından incelendiğinde hepsinin ortak amacının 

                                                 
386  Nuray Ertürk Keskin, “İl Yönetimi Sisteminde Değişim”, Memleket Siyaset Yönetim, Sayı 6, 

Ankara, Mart 2008, s. 98. 
387  Yapısal uyum politikası 1980’lerin başında Amerikalı iktisatçı Bela Balassi tarafından ithal 

ikamesi politikasının başarısızlığı nedeniyle ortaya atılmıştır. Yapısal uyum politikası, ulusal 

politikaların daha önceki büyüme trendlerini kazanabilmeleri için 1973 petrol krizi gibi dış 

şoklara cevap verme amacına yönelik bir politika olarak tanımlanabilir. Bu politika 

kapsamındafiyat serbestisi, ihracat teşvikleri, gümrük indirimleri, üretimi artırıcı önlemler, mali 

reformlar, uygun bir faiz politikası uygulamaları bulunmaktadır. Taner Timur, Küreselleşme ve 

Demokrasi Krizi, 1. Baskı, İmge Kitabevi, Ankara, 1996, s. 14-15.  
388  Bunları kısaca şöyle sayabiliriz: Kamu Yönetimi Araştırması (KAYA) Genel Rapor, TODAİE 

Yayınları No: 238, 1991, Mahalli İdareler ve Büyükşehir Yönetimi: Yedinci Beş Yıllık 

Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu, DPT, 1994; Selçuk Yalçındağ, Yerel 

Yönetimler: Sorunlar ve Çözümler, TÜSİAD Yayınları, 1995; Mahalli İdareler Reformu 

Kanun Taslakları, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Yayın No: 20, 1997; 

Mahalli İdareler Reformu Kanun Tasarısı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Yayın No: 21, 
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özerk, güçlü ve demokratik yerel yönetim kuruluşları oluşturmak olduğu 

görülmektedir. Söz konusu klasik reform önerileri bu amaçlarını ifade ederken 

merkezi yönetimin hantal yapısından, yerel yönetimler üzerindeki ağır idari 

vesayetten yakınmakta, bunların yerel özerklik, demokrasi ve verimlilik ilkelerine 

ters düştüğünü vurgulamaktadırlar. Ancak, önerdikleri yeni model incelendiğinde bu 

çalışmaların hemen tamamının bazı yönlerden hedefledikleri liberal anlamda özerk 

ve demokratik yerel yönetim modeline aykırı öneriler getirdiği görülmektedir. İlçe 

özel idarelerinin kurulması (TÜSİAD), valinin il özel idaresine ilişkin görevleri 

yürütürken özel idare yanında merkezi yönetimlerin ildeki teşkilatlarından 

yararlanması (TBMM Plan Bütçe Komisyonu Metni), belediye meclisi kararlarının 

mahallin en büyük mülki idare amirinin onayına sunulması (KAYA) bu hususlara 

örnektir.389 Bu aykırılıklar, dönemin reform taraftarları arasındaki tutarsızlıklarını 

göstermektedir. Yaşanan karışıklığın temel nedeni reform taslakları hazırlanırken 

uluslararası kuruluşların baskılarının fazla hissedilmemesidir. Dönemin siyasi 

karmaşası; ekonomik krizlerin derinliği, önerileri hazırlayan odakların, bürokratların 

ağırlığını göz ardı edememesine neden olmuştur. Örneğin, 1990’lı yılların başında 

İçişleri Bakanlığı’nca hazırlanan ve “güçlü valilik” sistemini getirmeyi amaçlayan bir 

tasarı taslağı bulunmaktadır.390 Sık değişen iktidar aktörleri ve 1990’ların başında 

yaşanan Körfez Savaşı’nın ekonomi üzerinde yarattığı tahribat, bürokratların 

etkinliğini korumasına yardımcı olmuştur. Bu nedenle söz konusu reform taslakları 

henüz Yeni Sağ ideolojiden tam etkilenmemiş, bürokratların öngörüleriyle 

hazırlanmış klasik reform taslakları biçimindedir. Bu tür klasik reform kavramı 

1960’lardan itibaren Batılı ülkelerde de sıkça görülmüştür.391  

Bu dönemde İçişleri Bakanlığı tarafından, merkez-yerel yönetim ilişkilerini 

düzenleme amaçlı birçok kanun tasarısı hazırlanmıştır. Bunlarla ilgili ayrıca 1997 

                                                                                                                                          
1998; Merkezi İdare ile Mahalli İdareler Arasında Görev Bölüşümü ve Hizmet İlişkilerinin 

Esaslarının Düzenlenmesi ve Çeşitli Kanunlarda Mahalli İdarelerle İlgili Değişiklikler 

Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Metni, 1998. 
389  Aykut Polatoğlu, “Yerel Yönetim Reformu Üzerine Düşünceler”, Çağdaş Yerel Yönetimler 

Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, Ankara, Ocak 2000, s. 15. 
390  Taslağın ayrıntılı eleştirisi için bkz: Ahmet Özer, “Genel İdarenin Taşra Kuruluşları ve Mülki 

İdare Amirleri,” Türk İdare Dergisi, Sayı 401, Ankara, Aralık 1993, s. 512-529. 
391  Hellmut Wollmann, “Local Government Reforms in Great Britain, Sweden, Germany and France: 

Between Multi-Function and Single-Purpose Organisations”, Local Government Studies, Vol. 

30, No. 4, Winter 2004, p 641.  
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yılında Mahalli İdareler Reformu Kanun Taslakları isimli bir kitap basılmıştır.392 

Kitap içinde 2 kanun taslağı ve gerekçeleri yer almaktadır. 

1. Merkezi İdare ile Mahalli İdareler Arasındaki Görev Bölüşümü ve Hizmet 

İlişkilerinin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Kanun Taslağı, 

2. Çeşitli Kanunlarda Mahalli İdarelerle İlgili Değişiklikler Hakkında Kanun 

Taslağı. 

Birinci Taslakla merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki görev 

bölüşümü ile hizmet ilişkilerinin yeniden düzenlenmesi amaçlanmıştır. Merkezi 

yönetimin klasik görevleri arasında sayılan adalet, güvenlik, savunma ve dış politika 

ile eğitime ait görevlerinin bir kısmı ismen sayılmış, diğerleri ilke olarak 

belirtilmiştir. 1997 yılında hazırlanan Avrupa Konseyi’nin 29 nolu raporu, 

taslaklarda önerilen valilerin yetki genişliğinin artırılmasını ele alırken şu yargıyı 

ortaya koymuştur: 393 

“Valilerin karar verme gücü, yerel düzeyde demokratik bir denetim 

olmaksızın sadece merkezi hükümetçe verilmektedir. Bu yerinden yönetim ve yetki 

devri, bu nedenle, farklı düzeylerde demokratik olarak seçilmiş yerel ve bölgesel 

yönetimlere yetki ve sorumluluk devrinin yerini kesinlikle alamaz”.  

Raporun eleştirisinden de anlaşıldığı üzere taslaklar valilerin yetkilerinin 

genişletilmesini öngören klasik reform önerilerini kapsamaktadır. Ancak bu durum 

uzun sürmeyecek, terörle mücadelenin yüksek maliyetini karşılamak için aktarılan 

kaynakla pekişen mali kriz, ülkenin uluslararası kuruluşlardan alınacak kredilere 

duyduğu ihtiyaç, bu kuruluşların hazırladıkları raporların kamu yönetimi reformu ile 

ilgili hazırlıklara yansımasına yol açacaktır. Uluslararası kuruluşların Türk kamu 

yönetimini etkileme ve reforma zorlama araç ve yönetimleri ileride ayrıntılı olarak 

incelenecektir. 1998 yılında hazırlanan yeni tasarı Mahalli İdareler Reformu Kanun 

Tasarısı adıyla yeni bir kitaba dönüştürülmüştür.394  Yeni tasarı 1913 ruhunun geri 

dönüşü olarak nitelendirilmiştir. Metnin ilk hali Prens Sabahattin’in adem-i 

merkeziyetçi toplumsal örgütlenme fikrinin izlerini taşımakta olup, tasarının çalışma 

                                                 
392  Mahalli İdareler Reformu Kanun Taslakları, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Yayın No: 20, 

Ankara, 1997. 
393  Ahmet Apan, “Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi ve Yerel Yönetimlerimiz”, Hukuk 

ve Adalet Dergisi, Yıl 1, Sayı 2, İstanbul, Nisan-Haziran 2004, s. 217. 
394  Mahalli İdareler Reformu Kanun Tasarısı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Yayın No: 21, 

Ankara, 1998. 
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usulü, şirketçilik, ihalecilik ve özelleştirme olarak görülmektedir.395 1998 tasarısının 

eskisine oranla belirgin farklılıklar içerdiği getirilen eleştirilerden de anlaşılmaktadır. 

Artık uluslararası kuruluşlar, tasarılar üzerinde etkisini göstermeye başlamıştır. 

Tasarının hazırlanma nedenleri arasında, “aşırı merkeziyetçi yapının ülke 

gereksinimlerine uygun olmadığı, halen merkezi yönetim tarafından yürütülen birçok 

yerel hizmetin yerel yönetimler tarafından daha verimli bir şekilde yürütülebileceği, 

merkeziyetçiliğin dünya gerçeklerine de uymadığı ve gelişmiş ülkelerde yerel 

yönetimlerin hem yerel hizmet birimleri hem de demokrasi okulu olarak görüldüğü 

vb.” Yeni Sağ politikalara uygun hususlar sayılmıştır.396 İleride değineceğimiz üzere 

IMF ve Dünya Bankası ile 1998 ve 1999 yıllarında imzalanan anlaşmalar söz konusu 

tasarıyla beraber diğer tasarılarda görülmeye başlanan anlayış değişikliğinin 

sebeplerindendir. Yerel yönetimlerle ilgili reform hazırlıkları bu iki metinle de sınırlı 

kalmamış 20.04.2001 tarihinde 57. Hükümet tarafından yeni bir Mahalli İdareler 

Kanunu Tasarısı TBMM’ye sunulmuşsa da öncüllerinin akıbetine uğramıştır. 

1990’ların sonundan itibaren uluslararası kuruluşların ve AB’ye üyelik hedefi 

gibi dışsal etkenlerin yardımıyla, mülki idarenin işlevsel dönüşümünün alt yapısı 

hazırlanmıştır. O dönemde özellikle Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı kapsamında 

gündeme getirilen ve “20 adet yapısal değişim projesi” şeklinde ortaya konan reform 

paketinin tamamı hayata geçirilememişti. Son dönem reform mimarlarına göre o 

dönemde daha çok “engellerin kaldırılması ve serbestleşme” üzerine kurulu 

reformlar yapılmış, ancak devletin rolünü yeniden tanımlayıcı ve genel olarak 

“yeniden yapılanma” gerektiren ikinci dalga reformlarda tam olarak başarıya 

ulaşılamamıştır.397 O dönemde gerek siyasi iktidarların kararsızlığı veya bir 

nedenden ötürü isteksizliği ve gerekse bürokrasinin direnci bu başarısızlığa neden 

olmuştur.398 

Daha önce de vurgulandığı gibi 5442 sayılı kanun, yürürlüğe girmesinde kısa 

bir süre sonra 1426 sayılı kanunla aynı akıbete uğramış ve aşınmaya başlamıştır. 

                                                 
395  Birgül Ayman Güler, “1998 Reform Tasarısı Üzerine İnceleme”, Çağdaş Yerel Yönetimler 

Dergisi, Cilt 7, Sayı 4, Ankara, Ekim 1998, s. 13. 
396   Mahalli İdareler Reformu Kanun Tasarısı, 1998, s. 29. 
397  Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma I: Değişimin Yönetimi İçin Yönetimde Değişim, 

T.C. Başbakanlık, Ankara, 2003, s. 23. 
398  Doğan Nadi Leblebici, “Küresel Değişim Baskısına Karşı Türk Bürokrasisindeki Yapısal Uyum 

Çabalarının Yapısal Atalet Kavramı Açısından Değerlendirilmesi”, C.Ü. İktisadi ve İdari 

Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, Sivas, 2005, s. 2. 
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Buna rağmen Türk kamu yönetiminde reform önerileri genelde mülki idareye değil 

yerel yönetimlere yönelik olmuştur. Mülki idare, yerel yönetimlere yönelik reform 

önerilerinde yukarıda değinildiği gibi sıkça söz konusu edilmiş; bir anda değil aşama 

aşama değişime tabi tutulmuştur. Bu değişimlerden bir tanesi 2001 krizi sonrasında 

Yeni Sağ politikalar çerçevesinde getirilen üst/düzenleyici kurul yapılanmasıdır. 

Merkezde bulunan bakanlıklarla yakından çalışan mülki idare, bu kurullarla birlikte 

taşra boyutunda sahip olduğu bazı yetki ve işlevleri de kaybetmiştir. Bu kurulların 

taşra birimlerinin bulunmaması mülki idareyi zayıflatmıştır. Geçmişte bakanlıkların 

ve kamu kurum ve kuruluşlarının üstlendiği pek çok kamu hizmetinin özelleşmesi, 

piyasa için bir yanı devlet bir yanı özel olan bu tür bir yönetişim yapılanmasına 

gerekçe olmuştur. Bu duruma en çarpıcı örnek Şeker Üst Kurulu’dur. 4634 sayılı 

Şeker Kanunu’nun399 8. maddesine400 göre özel sektör temsilcilerinin de katılacağı 

bir kurul, Şeker Kurumu’nu yönetmektedir. Geçmişte tamamen devletin elinde 

bulunan şeker fabrikalarının faaliyet sahalarındaki il/ilçelerde bulunan pancar bölge 

şeflikleri mülki idareyle iç içe çalışmıştır. Bu il/ilçelerde pancar ekim kotalarından, 

ekim-sökümle ilgili olanlarına kadar birçok konu mülki idarenin yakın ilgisi altında 

yürümüştür. Son durumda ise yetki merkezi kaydığı için şeker üretimi ile ilgili 

konularda mülki idarenin işlevi farklılaşmıştır. Benzer biçimde geçmişte il/ilçelerde 

kurulu tekel başmüdürlüğü/müdürlüğü gibi birimler o yerleşim alanlarında tütün, 

üzüm vb. ürünlerin alımından sigara, alkol vb. mamullerin satışını yapan yerlere 

ruhsat verilmesine kadar birçok konuda mülki idareyle işbirliği içerinde çalışmıştır. 

Tekel’in özelleşmesi ile bu birimlerin faaliyeti son bulduğu gibi 4733 sayılı Tütün ve 

Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun401 

uyarınca yeni bir kurum ve üst kurul oluşturulmuştur. Devletin düzenleyici işlevine 

vurgu yapan ve ekonomi alanından çekilmenin bir yolu olarak düşünülen bu kurullar 

ilerleyen süreçte 2011 yılında yapılan bir mevzuat değişikliğiyle bakanlıkların 

denetimi altına alınmıştır. 

                                                 
399  19.04.2001 tarihli ve 24378 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 
400 “Bakanlar Kurulu; Bakanlık, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Müsteşarlığın bağlı olduğu 

Bakanlık, sakaroz kökenli şeker üreten ve sermayesi kamuya ait olan Şirket ile pancar 

kooperatiflerinin oluşturduğu üst birliğin göstereceği ikişer aday, sakaroz ve nişasta kökenli şeker 

üreten şirketlerin her grubundan Türkiye’deki fabrikalarından nominal üretim kapasitesinin son üç 

yıl ortalama üretimi en fazla olan iki şirketin ayrı ayrı önerecekleri ikişer aday arasından birer üye 

olmak üzere bir Başkan ve altı üye seçer ve atar”. 
401  09.01.2002 tarihli ve 24635 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 
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Öte yandan, yerel yönetimlerle ilgisi olmayan, merkezi kuruluşlar ve bunların 

taşra teşkilatları tarafından çıkarılan kimi düzenlemeler ve yapılan bazı uygulamalar 

da mülki idarenin zayıflamasına neden olmuştur. 1999 yılında 4483 sayılı kanunla402 

1913 tarihli Memurin-i Muhakemat Kanunu’nun kaldırılarak memur suçlarının 

soruşturulmasında izin sistemine geçilirken illerde vali, ilçelerde kaymakam bu 

izinleri vermekle yetkili kılınmıştır.403 Görünürde vali ve kaymakama daha çok yetki 

veriyor olsa da il ve ilçe idare kurullarının en önemli (adli) işlevlerinden birisinin 

kaldırılmasıyla merkezin küçük bir örneğinin taşrada kurulmasını sağlayan bu 

kurullar etkisizleştirilmiştir. Mülki idarenin en büyük destekçilerinden olan il ve ilçe 

idare kurullarının işlevsizleşmesi güç kaybına neden olmuştur. 

Mülki idarenin zayıflamasına yol açan etkenler sadece yasal düzenlemeler 

değildir. Özellikle merkezi yönetimin taşra teşkilatlanmasında kullanılan çeşitli 

yollar da mülki idare üzerinde olumsuz sonuçlar doğurmuştur. Her ne kadar 

Türkiye’de mülki idare kademeleri il, ilçe, bucak ve Anayasanın 126. maddesi 

dayanak alınarak bölge teşkilatları olarak sıralansa ve aralarında birçok kurum ve 

kuruluş, bakanlık teşkilatları açısından bir hiyerarşi bulunsa da mülki idare içerisinde 

pek çok istisnai teşkilatlanma örneği görülmüştür. Genel anlamda işlevsel sisteme 

uygun düşen bu istisnai yapılanmalar gerileme döneminin başladığı 2002 

reformlarına kadar mülki idareyle uyumsuz kabul edilmiş olup bazı örnekleri aşağıda 

verilmiştir: 

- Bazı kurum ve kuruluşların bölge ve il teşkilatları bulunurken, ilçe 

müdürlüğü yoktur. Örneğin, DSİ Genel Müdürlüğü bölge müdürlükleri ve 

il (işletme) müdürlüklerine sahipken ilçelerde örgütlenmemiştir.404 

                                                 
402  04.12.1999 tarihli ve 23896 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Memurlar ve Diğer Kamu 

Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun. 
403  İzin sisteminin hukuki dayanağını oluşturan 1982 Anayasası’nın 129. maddesinde, memurların ve 

diğer kamu görevlilerinin hakkında işledikleri iddia edilen suçlardan ötürü ceza kovuşturması 

açılması kanunlarla belirlenen istisnalar dışında kanunun gösterdiği idari merciin iznine bağlıdır 

denilmektedir. Bu paralelde hüküm ihtiva eden 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 24. 

maddesinde kavuşturma ve yargılama başlığı altında ise, devlet memurlarının görevleri ile ilgili 

veya görevleri sırasında işledikleri suçlardan ötürü soruşturma ve kovuşturma açılması ve 

haklarında dava açılması özel usullere tabi tutulmuştur. 
404  DSİ Genel Müdürlüğü 6200 sayılı Kanun’un 18.12.1953 tarihinde kabulü ve 25.12.1953 tarihli ve 

8592 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanması ile kurulmuş ve 1954 yılında teşkilatlanmıştır. Bu 

kanunun 3. maddesine göre DSİ, merkez teşkilatı ile merkez dışında bölge müdürlüklerinden ve 

bu kanuna göre kurulacak işletmelerden oluşmaktadır. 

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.4483&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=1&Tertip=5&No=4483
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.4483&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=1&Tertip=5&No=4483


 132 

- Bazı kurum ve kuruluşların bölge müdürlüğü bulunurken, il ve ilçe 

müdürlükleri bulunmamaktadır. Bunun yerine illerde ve gerekli yerlerde 

şeflik vb. şeklinde örgütlenmişlerdir. Karayolları Genel Müdürlüğü 

teşkilatlanması bu duruma örnektir.405 

- Bazı kurum ve kuruluşların bölge müdürlüğü bulunurken, il ve/veya ilçe 

müdürlüğü yerine, bölgenin altında yer alan her birim bağımsız bir 

müdürlük olarak örgütlenmiştir. Örneğin Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğü’nün bölge müdürlükleri bulunurken il ve/veya ilçelerdeki 

müdürlükleri eşit seviyede olup, aralarında hiyerarşik ilişki 

bulunmamaktadır.406 Uygulamada genelde ilçelerde en az bir tapu sicil 

müdürlüğü vardır. İllerde ise genelde birden fazla tapu sicil müdürlükleri 

hizmet vermektedir.407 

- Bazı kurum ve kuruluşların il ve/veya ilçelerle bazı kasabalarda hizmet 

vermesine karşılık bazı durumlarda hizmetin gereği gerekçesiyle mülki 

idare kademeleri haricinde kendi bünyelerinde bölge şeklinde 

örgütlendiği görülmektedir. Örneğin, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün il, 

ilçe müdürlük/amirlikleri yanında mülki sınırlara bağlı kalmadan bir veya 

birden fazla ilçeyi içine alan görev alanına sahip bölge trafik şube 

müdürlükleri ile bunlara bağlı istasyonları mevcuttur. 408 Bu birimler 

ilçede dahi olsa doğrudan il emniyet müdürlüğüne bağlıdır. İlçelerde 

                                                 
405  Karayolları Genel Müdürlüğü, 5539 sayılı kanunun 11.02.1950 tarihinde kabulü ve 16.02.1950 

tarihli ve 7434 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanması ile kurulmuştur. Bu kanunun 4. maddesine 

göre Karayolları Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı yanında taşrada Bölge Müdürlükleri, 

Otoyollar Müdürlükleri ile Makina ve İkmal Grup Şefliklerinden oluşmaktadır. 5539 sayılı kanun 

13.07.2010 tarihli ve 27640 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 25.06.2010 tarihli ve 6001 sayılı 

kanunun 47. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. 6001 sayılı kanunun 5. maddesine göre “Genel 

Müdürlük, taşra teşkilatı olarak bölge müdürlüğü, ikmal müdürlüğü, atölye müdürlüğü ve bölge 

müdürlüğüne bağlı teknik, idarî ve bakım şube müdürlüğü, başmühendislik ve şefliklerden 

oluşur”. 
406   Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 3045 sayılı kanunun 26.09.1984 tarihinde kabulü ve 

09.10.1984 tarihli ve 18540 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanması ile kurulmuştur. Bu kanunun 

24. maddesine göre Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü genel hükümlere göre taşra teşkilatı 

kurmaya yetkilidir. Bu kanunun iptali ve yeni bir teşkilat kanunu çıkarılmasına dair kanun tasarısı 

halen TBMM’de komisyonlarda beklemektedir. 
407  Bu birimler arasındaki ilişki bölge müdürlükleri aracılığıyla kurulmakta olup, hizmetin 

özelliğinden kaynaklanan bölge müdürlüklerinin altındaki birimlerin (bazı nedenleri öne sürerek 

tapu işlemi yapmama gibi) kararlarını (itiraz ve temyiz yoluyla) bozabilme yetkisi vardır. 
408  13.10.1983 tarihinde kabul edilip 18.10.1983 tarihli ve 18195 sayılı Resmi Gazete’de 

yayınlanarak yürürlüğe girmiş 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 5. maddesine göre 

“…Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez bölge, il ve ilçe trafik zabıta kuruluşları Trafik 

Hizmetleri Başkanlığına bağlı olarak çalışır…”. 



 133 

bulunan hudut kapılarında görev yapan emniyet personeli de aynı 

durumdadır. 

- Büyükşehir belediye sınırları içerisindeki ilçelerde emniyet ve asayiş 

işlerinde kaymakamların görev ve sorumluluğu, tek elden yönetim ve 

insan kaynakları planlaması gibi gerekçelerle 5442 sayılı kanun 

hükümlerine aykırı olarak azaltılmış ve il emniyet müdürlüğü tarafından 

icra edilir hale gelmiştir. 

Türk kamu yönetimindeki gelişmelere paralel olarak mülki idare de 1980’den 

sonra kapsamlı değişikliklere uğramıştır. Dünyada yerelleşme politikaları ve yerel 

yönetim reformları 1970 krizinin ardından Yeni Sağ tabanlı öneriler doğrultusunda 

belirlenen ve IMF ile Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşların öncülüğünde 

yaşama geçirilen reform sürecinin önemli bir parçasıdır.409 Bu dönemden sonra Yeni 

Sağ ideolojilerin etkisiyle öne çıkan küreselleşme, yerelleşme ve yönetişim 

kavramları, devletin yetkilerini ulus üstü kurumlar, yerel yönetimler ve özel sektör 

lehine aşındırmakta; devlet, müdahalecilikten gözetleyici devlete dönüşürken410 

mülki idare de yeni duruma uygun işlevlere sahip olmaktadır. Bu reform 

girişimlerinin başarıya ulaşmasında, 1980 sonrasında hız kazanan küreselleşme 

hamleleriyle birlikte uluslararası kuruluşların önemli payı bulunmaktadır. Şimdi 

ekonomi alanındaki uluslararası kuruluşların mülk idareye olan etkilerini incelemeye 

başlayabiliriz. 

 

b. 1980 Sonrasında Küreselleşme ve Ekonomi Alanındaki Uluslararası 

Kuruluşların Mülki İdareye Etkileri 

Kapitalizmin dünyaya yayılma süreci ve krizler karşısında aldığı yeni uyum 

biçimi olarak görülen411 küreselleşme, İkinci Dünya Savaşı sonrasında 1960’ların 

başlarından itibaren hem popüler hem de akademik anlamda süreç, durum, sistem, 

güç, çağ gibi çok değişik tanımlar getirilen bir kavram olmuştur.412 Küreselleşmenin 

                                                 
409   Birsen Nacar, “Yerel Yönetimlerin Mali Krizi Üzerine Kuramsal Açıklamalar: Nedenler, Öneriler 

ve Bir Değerlendirme”, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 9, 2005, s. 230.  
410  Sabrina Kayıkçı, “Küreselleşmenin Kamu Yönetimi Paradigmasına Etkisi ve Türk Kamu 

Yönetimine Yansımaları”, Mülkiye Dergisi, Cilt 31, Sayı 256, Ankara, 2007, s. 170. 
411   Sibel Turan, Emre Aykoç, “Küreselleşme: Dünü, Bugünü, Yarını”, Trakya Üniversitesi Bilimsel 

Araştırmalar Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, 2002, s. 129.  
412  Manfred B. Steger, “Ideologies of Globalization”, Journal of Political Ideologies, Vol. 10, No. 1, 

February 2005, p. 13. 
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konumuzla ilgisi özellikle siyaset bilimi bakımında ulus devlet örgütlenmesinde 

değişim meydana getirdiğine dair tartışmalardır. Yukarıda incelediğimiz Yeni Sağ 

politikaların çıkış noktası refah devletinin krizine çözüm bulmak iken konunun diğer 

boyutu önceden beri var olan ama günümüzdeki biçimine yeni ulaşmaya başlayan 

küreselleşmenin öngördüğü yönetim yapısının uluslararası kuruluşların etkinliği 

oranında yaygın biçimde kabul görmesidir. Uluslararası kuruluşların genişlemesinin 

ulus devletlerin egemenliğini aşındırdığı, belirli bir toprak parçası ve ulusal topluluk 

üzerinde hukuk belirleme ve ulusal politika geliştirme yetkisini sınırlandırdığı ileri 

sürülmektedir.413 Bu değişim doğal olarak mülki idare üzerinde de etkiler meydana 

getirmiştir.  

Küreselleşme kavramı, kullanıldığı zamana ve yere göre farklı anlamlar 

yüklenebilme özelliğine sahiptir. Küreselleşme sonucunda kamu yönetimi414 ve 

sunduğu kamu hizmeti415 anlayışında değişiklikler meydana gelmiştir. Küreselleşen 

dünyada devlet küçülürken öncelikle her şeyi üreten, müdahale eden devlet yerine, 

standartları belirleyen, kurallar koyan, denetleyen yapıda olması tercih edilmektedir.  

Daha sonraki gelişmeler devletin düzenleyicilikten gözetleyiciliğe evrilmesini 

sağlamıştır. Çünkü küreselleşme devletin düzenleme işlevinin hızlı bir şekilde 

çözülmesine işaret etmektedir.416 Küreselleşmeyi savunanlar, kavrama aşırı önem 

atfedenler olduğu gibi karşı çıkanlar da bulunmaktadır. Küreselleşme savunucularına 

göre hem kapitalizmin doğası hem de devletin rolü dönüşüme uğramıştır. Bu nedenle 

“parolaya dönüşmüş moda bir deyim”417 olarak hayatın birçok alanını tanımlamada 

kullanılan küreselleşme sürecinde ulus devletin gücü ve bürokrasi sorgulanmakta; 

                                                 
413 Faruk Ataay, Ceren Kalfa, “Küreselleşme, Neoliberalizm ve Demokrasi”, Alternatif Politika, Cilt 

4, Sayı 3, Kasım 2012, s. 310. 
414  Farazmand’a göre küreselleşmenin sonucu olarak yaşanan önemli değişiklikler devletin ve kamu 

yönetimin doğasını ve karakterini geleneksel refah devletinden şirketleşmiş (corporate) refah 

devletine dönüştürmüştür. Kapitalizm devlete ihtiyaç duyar ve devlet de sermayeden bağımsız 

değildir. Her ikisinin de seçkinleri küreselleşme sürecinde birlikte hareket ederler. Ali Farazmand, 

“Küreselleşme ve Kamu Yönetimi”, (Çev: Sevilay Kaygalak), Mülkiye Dergisi, Cilt 25, Sayı 

229, Ankara, 2001, s. 248. 
415  Light’a göre yeni kamu hizmetinin dört özelliği vardır: Çeşitlilik, STK’ların ve kar amaçlı 

olmayan örgütlerin yükselişi, sektör değişimi, kendini dünyada derin değişiklik yapmaya adama. 

Paul Light, The New Public Service, Brookings Institution,  Washington, DC 1999, p. 127’den 

aktaran James L. Perry, “Democracy and the New Public Service”, The American Review of 

Public Administration, Vol. 37, No. 1, March 2007, p. 7. 
416  Stanley Aronowitz, “Global Shift: A New Capitalist State?”, Paradigm Lost: State Theory 

Reconsidered, (Eds: Stanley Aronowitz, Peter Bratsis), University of Minnesota Press, 

Minneapolis, 2002, p. 275. 
417  Zygmunt Bauman, Küreselleşme: Toplumsal Sonuçları, (Çev: Abdullah Yılmaz), Ayrıntı 

Yayınları, İstanbul, 2006, s. 7. 
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piyasa mekanizması üzerinde müdahaleci rol oynayan siyasi-idari karar alanları 

daraltılarak, ulus devletin işlevleri gözden geçirilmektedir. Küreselleşmeyle birlikte 

ulus devletin karar alma, uygulama ve denetleme gücünü aşındıran iki boyutlu ulus 

üstü bir oluşum ortaya çıkmıştır. Bu anlamda piyasayı rahatlatma adına yetkilerin bir 

kısmı bugün var olan ve kurulması planlanan uluslararası kuruluşlara bırakılmakta418, 

bir kısmı ise yerinden yönetim amacıyla yerel yönetimlere devredilmektedir.419 

Böylelikle devletin küçülmesi hedeflenmektedir. Her iki oluşum, çeşitli 

mekanizmaları ve araçları kullanarak devletlerin işleyişine ve kamu yönetimlerine 

etkide bulunmaktadır. Bu süreçte ulus devletin geleneksel politika araçları giderek 

zayıflamakta, dünyada hemen her alanda entegrasyonun derinleşmesiyle siyasi 

iktidarın uluslararası kuruluşlara ve yerelleşme eğiliminin güçlenmesiyle yerel 

yönetimlere doğru dağıtılması sonucu ulus devlet iki yönlü bir baskının kıskacına 

girmektedir.420  

Yaşanan gelişmeler sonucunda devletin yerelleşmesi (decentralisation), 

gücün dağıtılması söz konusudur. Bu nedenle küreselleşmenin, ulus devlet 

yapılarının yıpratılmasına dönük kullanılan bir söylem haline geldiği iddia 

edilmiştir.421 Küreselleşme, devletin yeni işlevi olarak müdahalecilikten 

gözetleyiciliğe dönüşümünü öngören reformların itici gücü olarak öne çıkmaktadır. 

Kavram olarak küreselleşme ekonomik faaliyetlerin uluslararası nitelik kazanmasını 

ifade etmektedir.422 Küreselleşme,423 yukarıda incelediğimiz 1970’lerde dünya 

çapında ortaya çıkan ekonomik krize karşılık, sermayenin devreye soktuğu yeni bir 

programın adı olarak tanımlanıp, bu programın, sosyalist sistemin çöküşü ile 

                                                 
418   Zerrin Toprak Karaman, “Küreselleşmede Yönetimin Etkisi”, Türk İdare Dergisi, Sayı 409, 

Ankara, 1995, s. 44. 
419   Gülten Kazgan, “Yeni Ekonomik Düzen ve Ulus Devlet”, Mülkiye Dergisi, Cilt 24, Sayı 220, 

Ankara, 2000, s. 129. 
420   H. Ömer Köse, “Küreselleşme Sürecinde Devletin Yapısal ve İşlevsel Dönüşümü”, Sayıştay 

Dergisi, Sayı 49, Ankara, 2003, s. 3.   
421   Jurgen Habermas, Küreselleşme ve Milli Devletlerin Akıbeti, (Çev. Medeni Beyaztaş), Bakış 

Yayınları, İstanbul, 2002, s. 18. 
422   Peter Marcuse, “Küreselleşmenin Dili”, (Çev. Ali Tartanoğlu), Mülkiye Dergisi, Cilt 25, Sayı 

229, Ankara, 2001, s. 201. 
423   OECD, küreselleşme ile ilgili olarak önerdiği tanımda şu üç etkene vurguda bulunmaktadır:  

1) Ulus aşırı şirketler gibi güçlü yeni aktörlerin sahneye girişi,  

2) Bilgisayar teknolojisinin iletişim ve enformasyon alanındaki hızlı yayılımı,  

3) Çoğu ülkede deregülasyon (kuralsızlaştırma) politikalarının benimsenmesi. Daha ayrıntılı bilgi 

için bkz: H. Emre Bağçe, “Küreselleşme, Devlet ve Demokrasi”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 32, 

Sayı 4, Ankara, 1999, s. 9. 
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kapitalizmin ve Yeni Sağ politikaların dünya çapında yaygınlaşmasının yarattığı bir 

atmosferde geliştiği ifade edilmektedir.424 

Söz konusu ekonomik krizlerden sonra ekonomi ve kamu yönetimi 

alanlarında yeni yaklaşımlar ağırlık kazanmıştır. Devletin ekonomide aktif rol alması 

gerektiği anlayışı olarak bilinen Keynesyen anlayış sorgulanırken; talep yönlü 

politikalardan arz yönlü politikalara yönelim başlamıştır.425 1980426 ve 90’lı yıllarda 

küreselleşmenin uygulama örnekleri daha belirgin bir biçimde gözlemlenir hale 

gelmiştir. Bu yıllar tüm Batı dünyasında idari reformların altın çağı olarak 

adlandırılmıştır.427 Kapitalist ekonomi sisteminin krizlerden beslenerek dönüşme 

özelliği bu reformlarda açıkça görülmüştür. Tekeli’ye göre reform söylemlerini bu 

kadar öne çıkaran etkenlerden ilki sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş; 

ikincisi Fordist üretimden esnek üretime geçişin ivme kazanması; üçüncüsü ulus 

devletin yerini küreselleşmiş dünyaya bırakması ve sonuncusu da postmodernist 

düşüncenin, modernist düşüncenin yerini almaya aday olmasıdır.428 Belirtildiği gibi 

reformlar yoluyla ulus devletin küçültülmesi arzularının en önemli nedenlerinden 

birisi küreselleşmedir. Bu etkenlerden sonuncusunda vurgulanan ulus devletin siyasi 

bir kurum olarak etkinliği büyük ölçüde toprakları üzerindeki egemenliğine bağlıdır. 

Bunu da sınırlarından geçen bilgi, mal, sermaye ve insan kaynakları üzerindeki 

denetim yoluyla sağlamaktadır.429 Ulus devlet artık ekonomide uygulayıcı olmaktan 

çıkmaya çalışmaktadır. Yeni işlevi liberal bir piyasanın işleyebileceği koşulların 

gerçekleşmesi için kolaylaştırıcılık ve piyasayı gözetimdir.  

                                                 
424  Yasemin Özdek, Uluslararası Politika ve İnsan Hakları, Öteki Yayınevi, Ankara, 2000, s. 132. 
425  Devletin, piyasanın işleyişine müdahale etmesi, piyasanın etkin ve verimli çalışmasını olumsuz 

etkilediği için devlet piyasadan çekilmeli, sadece zorunlu kamu hizmetlerini yaparak, piyasanın 

serbestliğini artırıcı düzenlemeler yapması gerekmektedir. Devletin piyasadan çekilmesi sadece 

ekonomik anlamda olmamakta, bu anlayış kamu yönetiminde de kendisini göstermektedir. 
426  1980 yılı Türkiye için olduğu kadar Batı dünyası için de reformlar bakımından dönüm noktasıdır. 

1973’te New York ve Detroit gibi kentlerin iflası, Liverpool ve İngiltere’nin diğer kentlerinin 

yaşadığı mali sarsıntılar 1978 yılında Kaliforniya’da vergi artışlarına isyan, Batı ekonomilerinde 

mali krizi had safhaya çıkarmış ve Keynesci devletin bir eleştirisi olarak YKİ giderek hâkim hale 

gelmiştir. Böylece 1970’lerin ortasından itibaren kapitalist sistemde Keynesci dönemin ulus 

devlet esaslı birikim modeli, yerini piyasa mekanizmalarının ağırlık kazandığı küreselleşme 

politikaları etrafında biçimlenen ulus aşırı birikim modeline bırakmıştır. Daha ayrıntılı bilgi için 

bkz: Birsen Nacar, 2005, s. 203.  
427  The State in Western Europe: Retreat or Redefinition?, (Ed: Wolfgang C. Mueller, Vincent 

Wright), Routledge, 1994. 
428  İlhan Tekeli, “Katılımdan Beklentilerimiz Zaman İçinde Nitelik Değiştiriyor”, Ada Kentliyim, 

No: 3, Sonbahar 1996, s. 24. 
429  Ali Esgin, “Ulus Devlet ve Küreselleşmeye İlişkin Bazı Tartışmalar”, C.Ü. Sosyal Bilimler 

Dergisi, Cilt 25, Sayı 2, Sivas, 2001, s. 186. 

http://www.routledge.com/books/search/author/wolfgang_c_mueller/
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Kamu ve özel sektör arasındaki sınırların hemen hemen ortadan kalktığı ya da 

çok belirsizleştiği ortamlarda yeni yönetim biçimleri geliştirilmektedir.430 Bu noktada 

devlete ve kamu yönetimine yöneltilen eleştiriler daha çok hizmet sunumunda 

verimlilik sağlanamaması iddiasına dayandırılmıştır. Bu eleştirileri karşılamak adına 

köklerini Kamu Tercihi Teorisi ve Managerialism’den431 alan bir anlayışla kamu 

yönetiminde giderek verimliliğe, ad hoc (amaca mahsus) örgüt yapısına, esnek 

istidam ve müşteri tatminine önem verildiği için bir taraftan işletmecilik anlayışına 

yaklaşılmakta; diğer taraftan kamu yönetiminin siyasi çerçevede işlevselliği 

sağlamak, kamu yararını gözetmek, sosyal devlet anlayışı gereği hizmet vermek, 

devletin varlığını ortaya koymak ve sürdürmek yükümlüğü de bulunmaktadır.432 

Reformlar sonrasında 2000’li yıllarda devlete biçilen birkaç rol, küçülme ve 

kamu hizmetlerinin piyasalaşması sonrası yapıda düzenleme-denetleme, özellikle 

2008 krizi sonrasında piyasayı rahatlatmaya yönelik kaynak aktarımı şeklinde 

doğrudan müdahale etme (şirket kurtarmaları, şirket yönetimlerine el koyma, 

devletleştirme uygulamaları) ve kamu-özel ortaklığı gibi büyük yatırım projeleri ile 

özel sektöre kârlı alanlarda yatırım olanağı sağlama biçiminde sayılabilir.433 Bu 

gelişmeler sonucunda devletin politika belirleme, yönetme kapasitesinin daha da 

gelişmesi, diğer yandan, doğrudan üreten bir devlet anlayışı yerine fırsat eşitliği 

yaratan, rekabet ortamının doğru işlemesini gözeten bir devlet anlayışının hâkim 

kılınması geçerli yaklaşımlar haline gelmiştir.434 Devlet artık gözetleyici konuma 

çekilmektedir. Minimal devlet ile gözetleyici devlet arasında temel noktalar itibarıyla 

fark yoktur. Gözetleyici devlet, ortaya çıkan gelişmelere uygun piyasaların 

                                                 
430  Daha fazla bilgi için bkz: Hamit Palabıyık, “Yönetimden Yönetişime Geçiş ve Ötesi Üzerine 

Kavramsal Açıklamalar”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 37, Sayı 1, Ankara, Mart 2004, s. 63-85. 
431  Managerialism, temel olarak bireye ya da devlete değil örgütlere (kurumlara) yaslanan bir 

anlayıştır. Daha geniş bilgi için bkz: Willard F. Entaman, “Managerialism”, The Emergence of 

New Ideology,  The University of Wisconsin Press, Madison, Wisconsin, 1993, p. 152-193. 

Konumuzla ilgili olarak Managerialism’in en basit tanımını Robert B. Denhart yapmıştır: Kamu 

kurumlarında kar ve etkinliği artırmak için işletme yönetimi uygulamalarını ithal etmek. Robert 

B.  Denhart, The Pursuit of Significance: Strategies for Managerial Success in Public 

Organizations, Wadsworth Publishing Company, Belmont, CA. 1993, p. 8-9. 
432  Gernod Gruening, “Origin and Theoretical Basis of New Public Management”, International 

Public Management Journal, Vol. 4, No. 1, 2001, p. 1-25; Kamil Ufuk Bilgin, “Kamu 

Performans Yönetimi: Vali ve Kaymakamlar Performans Ölçümü Araştırması”, Amme İdaresi 

Dergisi, Cilt 41, Sayı 2, Ankara, Haziran 2008, s. 60. 
433  Koray Karasu, “Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesinde Kamu-Özel Ortaklığı”, Ankara 

Üniversitesi SBF Dergisi,  Cilt 66, Sayı 3, Ankara, 2011, s. 218. 
434  Özgür Uçkan, E-devlet, E-Demokrasi ve Türkiye, 1. Baskı, Literatür Yayınları, İstanbul, 2003, 

s. 43. 
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düzenlenmesine yönelik kurumsal örgütlenme modellerini içinde barındırmaktadır. 

Bunun anlamı devletin gücünü özel sektöre devretmesi, yönetme ilişkisinin 

yönetişim ilkesi üzerinden kurulması, karar verme gücünde STK’ların da rol 

almasıdır.435 Devlet artık yeni kamu işletimine uygun biçimde bürokratik olarak 

yeniden örgütlenmektedir. 

Sermayenin dolaşımının önündeki engellerin kaldırılmasını sağlamayı 

hedefleyen küreselleşmeyle birlikte reformlar konusunda uluslararası kuruluşların 

etkinliği artmıştır. Uluslararası kuruluşlar; bağımsız ve egemen devletlerin veya 

hükümet dışı kuruluşların küresel ya da bölgesel ölçekte, genel ya da özel amaçlara 

ulaşma doğrultusunda işbirliğini sağlamak için kurdukları yapılar, mekanizmalar ve 

süreçlerdir.436 Bu kuruluşlar özellikle ekonomik alana yönelik düzenlemelerin nasıl 

yapılması gerektiği hususunda ülkelerin kamu yönetimlerine etki ve telkinde 

bulunmaktadır. Kamu yönetimi konusunda Yeni Sağ ağırlıklı son paradigma 

değişikliklerinin ülke gündemlerine taşınarak dünya genelinde kabul görmesi 

uluslararası kuruluşlar eliyle gerçekleşmektedir. 

Türkiye bakımından küreselleşme denildiğinde akla hemen uluslararası 

kuruluşlar gelmektedir. Çünkü Türk kamu yönetiminin küresel gelişmelerden 

etkilenmesinde iki kaynak öne çıkmaktadır. Bunlardan ilki ekonomi alanının 

düzenlenmesine yönelik kurulmuş ve özellikle ABD’nin baskın olduğu IMF, Dünya 

Bankası ve OECD gibi kapitalist ekonomi sisteminin yaygınlaşmasına hizmet eden 

uluslararası kuruluşlar, ikincisiyse siyasi nitelikleriyle öne çıkan Avrupa merkezli 

AB ve Avrupa Konseyi’dir. AB ve Avrupa Konseyi, çalışmanın İkinci Bölümü’nde 

mülki idareyi etkileyen düzenleme ve kararlarıyla birlikte ayrıntılı biçimde ele 

alınacaktır. 

Dünya sistemini oluşturan ulus devletlerin egemenlik haklarının kısıtlanması, 

aslında bu devletlerin üstünde yeni bir egemenlik düzeyinin varlığı ile mümkündür. 

Bu açıdan ulus devletin küresel piyasanın elinde bir kukla olduğu bile iddia 

                                                 
435  Uysal Kerman, Türkiye’de Devletin Küçültülmesi Sorunu, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2006, s. 65, 

http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/1778/2435.pdf?show, (18.05.2012). 
436  Mehmet Hasgüler, Mehmet Bülent Uludağ, Devletlerarası ve Hükümetler Dışı Uluslararası 

Örgütler, Alfa Yayınları, İstanbul, 2007, s. 1. 

http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/1778/2435.pdf?show
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edilmektedir.437 Nitekim küreselleşme sürecinde ulus devletlerin bazı temel alanlarda 

politika belirleme kapasitelerinin zaafa uğraması, uluslararası kuruluşların 

iktidarlarının güçlenmesine paralel olarak görülmektedir. Yeni yönetim modelleri 

IMF, Dünya Bankası ve OECD gibi ekonomi alanına yönelik olanlar ve diğer 

uluslararası kuruluşlar tarafından yaygınlaştırılmıştır.438 Adı geçen kuruluşlar 

küreselleşmeye destek işlevi görmekte olup;439 özellikle Birinci ve İkinci Dünya 

Savaşlarıyla beraber dağılan imparatorluklardan doğan ulus devletlerin kurulmasıyla 

şeklen sona eren sömürgeciliğin ardından yaygınlaşmaya başlamıştır.440  

Uluslararası kuruluşlar yaptıkları düzenlemelerle, amaçları ve alanları 

içerisinde yer alan devletlerin hükümranlık haklarını sınırlayabilmektedir. Bu 

kuruluşlar ulus devletin küçültülmesi ve düzenleyici devlet olma işleviyle 

sınırlandırılmasının araçları olarak; özelleştirme, STK’lar, çok uluslu şirketler ve dış 

borç mekanizmalarını kullanmaktadır.441 Söz konusu kuruluşlar standart kamu 

yönetimi örgütlenmesine ulaşma amacıyla ulusal yönetimlerin reformu sürecinde 

önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle IMF, Dünya Bankası ve OECD kamu 

yönetimlerinin reforma tabi tutulmasında ve “küreselleşmenin gereği olarak standart 

bir kamu yönetimi anlayışının ve örgütlenmesinin” tüm dünyada egemen olmasında 

çok önemli işlevler görmüştür.442 Bu noktada yönetimler yanında ekonomilerin 

reformu ile ilgili olarak Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması’nın (GATT) 

imzalanması ve 1995 yılında Dünya Ticaret Örgütü’nün (WTO) kurulması küresel 

piyasanın gelişiminde önemli bir dönüm noktası olmuştur. Ayrıca IMF, Dünya 

Bankası ve OECD’nin gelişmekte olan ülkelerin ekonomik politikalarının 

“gözetim”ine dönük yakın işbirliğine dayanan yeni bir “yetki paylaşımı” ortaya 

çıkmıştır.443 

2002 sonrası Türk kamu yönetimi reformu uluslararası kuruluşların etkisine 

açık şekilde gelişmiştir. Özellikle IMF etki ağırlığı bakımından ekonomik ve mali 

                                                 
437   Linda Weiss, “Globalization and State Power”, Development and Society, Vol. 29, No. 1, June 

2000,  p. 1. 
438  John Loughlin, 2009, p. 60. 
439  Ali Farazmand, 2001, s. 258. 
440  Mehmet Karagül, Uluslararası İktisadi Örgütler ve Azgelişmiş Ülkeler, Nobel Yayınları, 

Ankara, 2010, s. 5-6. 
441 Sabrina Kayıkçı, “Küreselleşmenin Kamu Yönetimi Paradigmasına Etkisi ve Türk Kamu 

Yönetimine Yansımaları”, Mülkiye Dergisi, Cilt 31, Sayı 256, Ankara, 2007, s. 168. 
442  Cahit Emre, Yönetim Bilimi Yazıları, İmaj Yayınevi, Ankara, 2003, s. 169. 
443   Michel Chossudovsky, Yoksulluğun Küreselleşmesi, (Çev: Neşenur Domaniç), Çiviyazıları, 

İstanbul, 1998. 
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alanların düzenlenmesinde olduğu kadar Türk kamu yönetimini de derinden 

etkileyen reformlarda etkin olmuştur. Reform önerileri genellikle Türkiye’nin aldığı 

kredilerin hem konusu hem de koşulu olmuştur. 2003 İlerleme Raporu bu konuda 

çarpıcı bir bilgi vermekte olduğundan aynen alıntılanmıştır:444  

“Türkiye’nin reform çabaları, IMF ve Dünya Bankası tarafından teknik ve 

mali açıdan desteklenmekte olup, bu kapsamda IMF ve Dünya Bankası tarafından 

sağlanan krediler GSYİH’nin %10’unu aşmaktadır”. 

Görüldüğü gibi alınan krediler o dönemde önemli miktarlara ulaşmış, 

krizlerle boğuşan Türkiye sıcak para akışını sağlayabilme adına bu projeleri 

uygulamaya sokmuştur. Doğal olarak alınan kredilere karşılık bazı ödünler verilmiş 

olup, bu ödünler yapısal uyum reformları olarak karşılık bulmuştur. 

Dünya Bankası da 1990’lardan itibaren Türkiye’deki kamu sektörü 

reformlarına odaklanmıştır.445 Banka tarafından hazırlanan Ülke Yardım Stratejileri 

Raporlarının (Country Assistance Strategy-CAS), reformların ana fikir 

kaynaklarından birisi olduğu düşünülmektedir. Bu süreçte örneğin Dünya Bankası ile 

Türkiye arasında 50 yıldır yapılan 170 kredi anlaşmasının içeriği 1990’dan sonra 

değişmeye başlamış ve devletin doğrudan örgütlenmesinde reform yapma amacıyla 

kredi anlaşmaları gerçekleştirilmiştir.446 Dünya Bankası gelişmekte olan ülkelere her 

tür ve her düzeyde yerelleşmeyi salık vermektedir. Bu nedenle yıllık raporlarında 

“devleti küçültme” önerisi ısrarla vurgulanmıştır.447 Merkezi yönetimden yerel 

yönetimlere görev devirleri en çok istenen durumdur; bu yapılamıyorsa merkezi 

yönetimden taşra kuruluşlarına yetki ve görev devri de uygun görülmektedir. Ama 

asıl en iyi durum, hem merkezi hem yerel yönetimlerin görev-yetki alanlarının 

daralması ve her türlü kamusal görev-yetkinin özel sektöre terk edilmesidir. 

                                                 
444  2003 İlerleme Raporu, s. 43, 

http://www.abgs.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/Turkiye_Ilerleme_Ra

p_2003.pdf, (17.12.2012). 
445  The World Bank in Turkey: 1993–2004—An IEG Country Assistance Evaluation, 
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446   Onur Yılmaz, “Dünyada Kamu Yönetimi Örnekleri”, http://bianet.org/bianet/siyaset/18965-

dunyada-kamu-reformu-ornekleri, (15.12.2013). 
447  Ruşen Keleş, “Kent ve Kültür Üzerine”, Mülkiye Dergisi, Cilt 29, Sayı 246, Ankara, Bahar 2005, 

s. 17. 
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http://bianet.org/bianet/siyaset/18965-dunyada-kamu-reformu-ornekleri
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Bu konulara ilişkin diğer bir uluslararası girişim OECD’den gelmiştir. OECD 

devletin rolünün küçültülmesi için “Düzenleyici Reform” başlıklı bir dizi çalışma 

başlatmıştır. Bu konuda hazırlanan bir raporda, yerel yönetimlerin yetersiz 

bulunduğu ve bu durumun yeniden yapılanma çerçevesinde düzenleyici reform 

girişimini ve çabalarını zedelediği belirtilmiştir. Yerel yönetimlerle ilgili olarak 

“merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasında uygun olmayan görev dağılımı” ve 

“merkezi yönetimin gereksiz vesayet uygulamaları; şeffaflık ve katılım yetersizlikleri 

ve merkezi hükümete aşırı bağımlılık” konuları birer sorun olarak ele alınmıştır.448 

1990’da PUMA (Public Management Committee-şimdiki adıyla Public Governance 

Committee) nın kurulması ile OECD’nin kamu yönetimi reformlarına ilgisi daha da 

artmıştır. Bu kapsamda ulus devletin katı ve yavaş işleyen bürokrasisinden 

kurtulmanın bir yolu olarak büyükşehirler, bölge vb. ulus altı yapılanmalara önem 

verilmeye başlanmıştır. OECD devletin yeniden yapılanmadırılmasını peşi sıra gelen 

üç gelişimsel döneme ayırmaktadır:449 1970’lerin refah devleti krizi, 1980’lerin geçiş 

devleti ve 1990’ların işletme devleti. 

IMF Standby Anlaşmaları (1999-2002 anlaşmaları, gözden geçirmeler); 

Dünya Bankası uyarlama kredileri; 1995 Kamu Mali Yönetimi Projesi; 2001 ve 2002 

Program Amaçlı Mali Yönetim ve Kamu Yönetimi Yapısal Uyarlama Kredisi 

(PFPSAL); ABD ile yapılan ikili kredi anlaşmaları, çeşitli baskı ve çıkar grupları 

tarafından yapılan araştırmalar ve hazırlanan raporlar kamu yönetimi reformunun ve 

bu reform paketi içinde yer alan yerel yönetim reformlarının dışsal nedenleridir. 

Özellikle mülki idarede dönüşüme neden olan kamu yönetimi alanındaki 

değişiklikleri başlatan kredi anlaşmaları bu süreçte gerçekleştirilmiştir. 

Bu değerlendirmelerle birlikte modern devlet içerisinde mülki idarenin ortaya 

çıkışını, Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki tarihi gelişim sürecinde yaşanan 

gelişmeleri, Cumhuriyet’in miras aldığı örgütsel yapıyı ve bu yapının reforma tabi 

tutulması yönündeki çalışmaları incelemiş olduk. Özellikle 1980 yılında ilan edilen 

24 Ocak kararları ve aynı yıl gerçekleşen 12 Eylül ihtilalinden sonra Batı 

toplumlarında 1970’li yıllarda refah devletinin krizine karşı yükselen Yeni Sağ 

                                                 
448  Türkiye’de Düzenleyici Reformlar: Ekonomik İyileşme İçin Önemli Destek, Yönetişim (Çev. 

Vedat Uras, Ahmet Arslanoğlu), Başbakanlık Dış İlişkiler Başkanlığı, 2002, s. 11. 
449  Al Rainnie, Peter Fairbrother, “The State We Are in (and against)”, 

http://www.buseco.monash.edu.au/mgt/research/working-papers/2002/wp54-02.pdf, 

(21.01.2013). 

http://www.buseco.monash.edu.au/mgt/research/working-papers/2002/wp54-02.pdf
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anlayışın yavaş yavaş Türkiye’yi etkisi altına aldığını ve aynı doğrultuda mülki 

idarenin duraklama dönemine girdiğini tespit ettik. 1970’lerden itibaren yeni liberal 

değerler ve düşünce yapısı üzerinde gelişen, yerelleşmeye eğilimli, devletin 

küçülmesini, işlevlerinin azaltılmasını amaçlayan ve piyasaya uygun kamu yönetimi 

anlayışına geçilmeye başlanmıştır. Bu dönemde yerleşik değerler sarsılmış, 

zayıflayan ve önemini kaybeden değerlerin ve kurumların yerine yenileri, yükselen 

değerler ve kurumlar olarak ortaya çıkmaya başlamıştır. Yeni durum Türk kamu 

yönetiminin mekân üzerinde örgütlenme biçimine de yansımıştır. Bu durumun en 

somut kanıtı 3030 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’dur. Uluslararası kuruluşların 

etkisiyle yaygın hale gelen küreselleşme yükselen yeni değerlerin öne çıkardığı 

paradigmaların genel kabul görmesinde etkin rol oynamıştır. 

Türkiye, 2002 yılından sonra kapsamlı reform girişimlerine sahne olmuştur. 

Bu girişimlerin, bölüm içerisinde ayrıntılı biçimde işlendiği üzere, geçmişi 

Tanzimat’a kadar dayanmaktadır. Bu nedenle bölüm içerisinde Osmanlı 

reformlarıyla 2002 sonrası reformlar karşılaştırılarak benzerlik ve farklılıklar tespit 

edilmiştir. Bu karşılaştırma aynı zamanda İkinci Bölüm’de incelemesini yapacağımız 

konulara hazırlık bakımından fayda sağlamıştır. Osmanlı-Türk geleneğinde yönetim 

reformu denildiğinde Batılı ülke ve güçler tarafından desteklenen yeniden düzenleme 

girişimleri akla gelmektedir. Esasen bu durumun temel nedenlerinden birisi kapitalist 

ekonomi düzenine ayak uydurma amacıyla özellikle ülke dışından çeşitli düzeylerde 

hissedilen baskılardır. Mülki idare kurulurken dönemin yönetici sınıfı, 

İmparatorluğun kurtuluşunun kapitalist ekonomiye sahip gelişmiş Batı ülkelerindeki 

düzenlemelerin aynen alınarak uygulanmasında olduğuna inanmışlardır. 

Mülki idare tarihsel olarak orduya asker desteği ve içeride güvenliği sağlama 

göreviyle birlikte hazineye vergi toplama işlevlerini üstlenmişken zaman içerisinde 

işlevsel dönüşüm geçirmiştir. Devletin ve görevlerinin dönüşümünün mülki idarenin 

dönüşümüyle iç içe geçmiş ortak noktaları bulunmakla birlikte Türkiye’ye has bazı 

gelişmelerden kaynaklanan dönüşüm de söz konusudur. Mülki idare, çıkışından 

itibaren kapitalist ekonominin gelişmesi ve yerleşmesinde önemli bir rol oynamak 

üzere görevlendirilirken devletin küçülmesi anlayışının geçerlik kazanmasıyla 

birlikte ekonomiye ilişkin görevleri zaman içinde azalmış, kalan görevlerinde 

yönetişimci yapılanmalar ortaya çıkmış, devletin gözetleyicilik işlevinin ağır 
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basmasıyla mülki idare de buna göre yapılanmıştır. Gelişen süreçte yerel 

yönetimlerin öne çıkması kapitalist ekonomiye sahip ülkelerde görülen gelişmelerle 

uyumlu iken İkinci Bölüm’de ayrıntılı olarak inceleyeceğimiz 6360 sayılı kanunla 

getirilen Bütünşehir Modeli’nin Türkiye’ye özgü bir model olması dikkat 

çekmektedir. Bu noktadan itibaren mülki idarede işlevsel dönüşümün nedenleri ve 

nasıl gerçekleştiğini ayrıntılı olarak incelemeye başlayalım.  
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İKİNCİ BÖLÜM 

İŞLEVSEL DÖNÜŞÜM: GÖZETLEME VE KOLAYLAŞTIRMA  

Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğu’ndan miras aldığı örgütsel yapıyı 

zaman içerisinde ihtiyaçları ve küresel gelişmelerin sonuçlarıyla bağlantılı biçimde 

dönüştürmüştür. Bu dönüşüm planlı olmaktan çok, iç ve dış dönemsel olaylara bağlı olarak 

meydana gelmiştir. Dönüşüm, merkezin taşradaki izdüşümü olan mülki idare 

bakımından işlevsel; yerel yönetim boyutunda ise yapısal ve işlevsel biçimde 

gerçekleşmiştir. Merkezi devletlerin uygulamadaki ağırlığının azaltılarak 

müdahalecilikten gözetleyici konuma indirgenmesi biçiminde özellikle gelişmiş 

kapitalist ülkeler tarafından öne sürülen anlayışın Türkiye’deki yansıması mülki 

idarenin bu anlayışa uygun olarak yeniden düzenlenmesine yönelik uygulamalar 

olmuştur. Bu uygulamalar en çok yerelleşme boyutuyla mülki idare üzerinde tesir 

yaratmıştır. Liberal yorum yerelleşmeyi gerekçelendirirken “maliyetin azaltılması ve 

demokratikleşme” amaçlarını ortaya koymaktadır. Ancak, yerelleşmenin bu amaçları 

gerçekleştirmesine kuşkuyla yaklaşıldığı gibi esasen yerel halkın değil uluslararası 

sermayenin beklentilerini karşılamak üzere geliştirildiği; devleti küçültme projesinin 

bir öğesi olmaktan, liberal yorumun da bu süreci meşrulaştırmaktan öte bir anlam 

taşımadığı da ileri sürülmektedir.450 Liberal açıklamalar çerçevesinde yerel 

yönetimler, demokrasi boyutu ağır basan birimler olarak kabul görürken, ekonomi 

alanında piyasaya uyumlu olmalarından dolayı öne çıkmaktadır. Bu noktada aslında 

merkez-yerel ilişkilerini belirlemede ülkelerin kendi sosyo-ekonomik yapılarını 

kurma biçimlerinin de etkisi bulunduğunu unutmamak gerekir.451 Kapitalist 

ekonomiye sahip ülkelerde yerel yönetimlerin geçmişi ve ağırlığı diğerlerine nazaran 

daha fazladır. Söz konusu ülkelerde rekabetçi piyasa koşullarının gelişmiş olmasını 

da bu kapsamda değerlendirmek gerekir. 

                                                 
450  Faruk Ataay, Atilla Günay, “Yerelleşme ve Kalkınma Sorunu: Kamu Yönetimi Reformu Üzerine 

Bir Değerlendirme”, Mülkiye Dergisi, Cilt 28, Sayı 243, Ankara, Bahar 2004, s. 146. 
451  Güler’e göre yerel yönetimler kendilerine çizilen çerçevede etkinlik gösterirken; 1) Mal, hizmet 

ve para (kredi) alımı yoluyla kaynak aktarark; rant geliri yaratan kararlar üreterek, rant dağıtarak 

ve altyapı yatırımları yaparak sermaye birikimine doğrudan ve dolaylı katkıda bulunur. 2) 

Nüfusun fiziksel ve kültürel varlık koşulları gerekli asgari temeli sağlayarak işgücünün yeniden 

üretimine katkıda bulunur. 3) Düzeni sağlama işlevini yerine getirir. Daha ayrıntılı bilgi için bkz: 

Birgül Ayman Güler, 1998, s. 130. 
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Yerel yönetimlerde yaşanan dönüşümle paralel olarak mülki idarenin yaşadığı 

gelişmelerden etkilenme ve dönüşme biçimlerinin ipuçlarını bazı ülke örneklerinden 

yakalamak mümkündür. Örneğin, Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri liberal ekonomiye 

geçiş aşamasında mevcut devlet kurumlarını ve uygulamalarını değiştirme ve yeni 

kurumlarla ve amaçlarla birlikte farklı tutum ve davranışlara sahip personele ihtiyaç 

duyma durumunda kalmıştır.452 Bu arada hatırlamak gerekir ki Avrupa Konseyi 

Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi 1997 tarihli 29 nolu Tavsiye Kararı’nda 

Türkiye’nin, Demir Perde sisteminin yıkılmasından sonra piyasa ekonomisine geçiş 

aşamasında önce bu ülkelere model olduğunu belirtmektedir: 

“Türkiye Cumhuriyeti’nin, Kemal Atatürk’ün reformlarından beri Avrupa 

demokratik gelenekleriyle tam bütünleşme yolunda olduğu ve 1989’dan sonraki 

Avrupa ve Avrupa Konseyi için açılan yeni dönemde, bu özgün Türk deneyiminin 

şimdi demokratik geçiş aşamasında ola Orta ve Doğu Avrupa’daki belli ülkelere çok 

olumlu bir katkı olabileceğine kani olarak…”.453
 

Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinden Polonya geçmişinde oldukça merkeziyetçi 

bir yapıya sahip olup 1991’de Avrupa Konseyi üyesi olduktan hemen sonra 

AYYÖŞ’ü kabul ederek onaylamış ve 1997’de kabul edilen yeni anayasasıyla yerel 

özerklik ve kendi kendini yönetme hakkını garantiye almıştır. Anayasasında açıkça 

üniter niteliğe sahip olduğu vurgulanırken yerel yönetimlerin denetimi de 

sınırlandırılmıştır.454 Polonya sahip olduğu 49 ili AB’nin etkisiyle birleştirerek 16 

bölgeye dönüştürmüştür. 1999 yılı başından itibaren Polonya’da 3 kademeli bir yerel 

yönetim sistemi görülmektedir: belediye (gmina), il (powiat) ve bölge 

(wojewodztwo).455 Kendi parlamentosuna sahip bölgelerin en yüksek mülki idare 

amiri olan bölge valisi devlet hazinesinin temsilcisidir ve başbakan tarafından 

                                                 
452  Owen E. Hughes, Public Management and Administration: An Introduction, 3 rd Edition, 

Palgrave Macmillan, Newyork, 2003, p. 227; Bu ülkelerden Bulgaristan’da gerçekleşen yerel 

yönetim reformlarının etkin öğeleri olan STK’lar ve reformun seyri hakkında ayrıntılı bilgi için 

bkz: Keith Snavely, Uday Desai, “Municipal Government-Nonprofit Sector Collaboration in 

Bulgaria: An Attitudinal Analysis”, The American Review of Public Administration, Vol. 31 

No. 1, March 2001, p. 49-65. 
453 Ahmet Apan, “Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi ve Yerel Yönetimlerimiz”, Hukuk 

ve Adalet Dergisi, Yıl 1, Sayı 2, İstanbul, Nisan-Haziran 2004, s. 214. 
454  Polonya Anayasası’nın İngilizce tercümesi için bkz: The Constitution of the Republic of 

Poland, http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/angielski/kon1.htm, (05.12.2013).  
455  Daha ayrıntılı bilgi için bkz: Oleksandra Romanovska, “Contrasting Territorial Reforms in Poland 

and Ukraine: Why Similar Countries Chose Different Decentralisation Paths?”, p. 10, 

http://www.etd.ceu.hu/2012/romanovska_oleksandra.pdf, (15.02.2014). 

http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/angielski/kon1.htm
http://www.etd.ceu.hu/2012/romanovska_oleksandra.pdf
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atanmaktadır.456 Bazı bakımlardan da yerelleşme ve bölgeselleşme komünizm 

sonrası Polonya gibi ülkelerin kapitalist sisteme daha kolay entegre olmasında 

önemli rol oynamıştır.457 Öte yandan Polonya gibi Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin 

kapitalizme geçiş aşamasında yaşadıkları Batı dünyası açısından da liberal 

ekonominin yeniden gözden geçirilmesine vesile olmuştur.458 Kapitalizmin krizlerle 

dönüşen ve büyüyen doğası için Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri bir laboratuvar 

olmuştur. 

Bugünlerde AB ülkeleri reformlar yoluyla toprak örgütlenmesi üzerinde 1960 

ve 1970’lerden farklı cereyan eden yeni bir aşamaya geçmiştir. Her ülke aynı 

biçimde etkilenmese de bu reformlar özünde belediyelerin ve belediyeler arası işlerin 

görüleceği yapının güçlendirilmesi, bölgeselleşme eğilimi ve kentsel alanların 

örgütlenmesi gibi hususlarla ilgilidir.459 Yerel yönetimlere yapılan vurgu ülkeden 

ülkeye farklı şekillerde gerçekleşmektedir. Yerel yönetimlere daha fazla özerklik 

tanınmasının bir yolu olarak bazı ülkelerde bölgesel yönetimler oluşturulmuştur. 

Örneğin, İspanya, 1978 Anayasası ile 17 özerk topluluğa ve iki özerk kente 

ayrılmıştır. İspanya bu bölgesel özerklik sistemi sayesinde tekçi yönetsel yapının 

korunabilmesini sağlamıştır.460 Yine Fransa ve İtalya bölgesel yönetimleri kullanan 

diğer ülkelerdendir. Fransa 1980’lerde, İtalya ise 1990’ların başında kamu 

yönetimlerini reforma tabi tutarken bu reformlarda amaç, diğer bütün Batı 

ülkelerinde olduğu gibi, idari eylemlerin etkililiğini artırmak olsa da reform araçları 

farklılık göstermiştir. 

1982 reformu öncesinde Fransız merkeziyetçiliği, herkesin şikâyet ettiği ama 

kimsenin bir şey yapamadığı bir gerçekliktir.461 Katı ve merkeziyetçi bir yönetim 

                                                 
456   Polonya’da Kalkınma Ajansları, 

http://www.tepav.org.tr/upload/files/1269868392r9967.Polonya_da_Kalkinma_Ajanslari.pdf, 

(13.12.2013). 
457  Jennifer A. Yoder, “Decentralisation and Regionalisation after Communism: Administrative and 

Territorial Reform in Poland and the Czech Republic”, Europe-Asia Studies, Vol. 55, No. 2, 

2003, p. 264. 
458  Iain McMenamin, “Varieties of Capitalist Democracy: What Difference does East-Central Europe 

Make?”, Journal of Public Policy, Vol. 24, No. 3, 2004, p. 262. 
459  Decentralization and Local Democracy in the World: First Global Report, United Cities and 

Local Governments, 2007, p. 32. 
460  Daha fazla bilgi için bkz: Mete Yıldız, “İspanya Yönetim Sistemi’ndeki Tekçilik ve Federalizm 

Tartışmalarının Değerlendirilmesi”, H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 29, 

Sayı 2, 2011, s. 179. 
461  Harvey G. Simmons, “The Planner’s Dilemma: Regional Reform in France”, Canadian Journal 

of Political Science, No. 3, Toronto, 1971,  p. 390. 

http://www.tepav.org.tr/upload/files/1269868392r9967.Polonya_da_Kalkinma_Ajanslari.pdf
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yapısına sahip olmakla eleştirilen Fransa’da 1982 ve sonrasında yapılan reformlar bu 

durumu değiştirmiştir. Fransa’daki bu gelişmelerin temelinde dünyada yaşanan 

ekonomik krizlerin ekonomi üzerindeki olumsuz etkisi ve yine bu etkiyle bağlantılı 

olarak 1981 yılında gerçekleşen iktidar değişikliği vardır.462 1982 değişikliğinden 

sonra, Fransız Anayasası’nın 72. maddesine göre mülki-yerel yönetim sistemi beş 

farklı kademeden oluşmaktadır:  belediye-commune, il-departement, bölge, özel 

statülü bölge ve denizaşırı il. Oysa Türkiye’de iller hariç mülki kademeler anayasal 

dayanaktan yoksundur. Aynı madde hükmüne göre bu birimler yerel seviyede 

uygulanması gerekli tüm yetkileri kullanabilirler.463 

1982 tarihli reformdan önce valinin yerel yönetimlerin aldığı kararlar 

üzerinde yasallık ve yerindelik denetimi yetkisi bulunmaktaydı. Esasen vali, 

Napolyon’un ideali olan ülke bütünlüğünü ve akılcı yönetimi simgelemekteydi.464 

1982 yılında bölge yönetimleri bağımsızlaştırılırken valinin yerel yönetimler 

üzerindeki vesayeti kaldırılmıştır. Böylece 1800 yılından beri devam eden valinin 

gücünde bazı değişiklikler yapılmıştır. 1982 reformu 1982-1986 yılları arasında ek 

kanunlarla tamamlanırken bu dönemde yerelleşme konusunda yaklaşık 300 kanun ve 

tüzük kabul edilmiştir. Bununla birlikte Fransa, ilk aşamada bölgeleri bir valinin 

kontrolü altında tutmayı tercih etmiştir.  

2003 reformu öncesi Fransa’da yetki genişliği ile yerelleşme birbirine karşıt 

iki kavram gibi algılanmıştır.465 Bu kapsamda önce 2 Mart 1982 tarihli Belediyelerin, 

İllerin ve Bölgelerin Hak ve Özgürlüklerine İlişkin Kanun, yerel yönetimler üzerinde 

valinin sahip olduğu vesayet yetkilerini kaldırmış; bölge yönetimini yerel yönetim 

olarak kabul etmiş ve ilde, valinin sahip olduğu yürütme gücünü, genel meclise 

vermiştir. Bu tarihten sonra çıkarılan mevzuatla, iller ve yerel yönetimler lehine 

birçok yetki devri gerçekleştirilmiştir. 1982 kanunu birbirine zıt iki ilke üzerine 

kurulmuştur. Bunlardan ilki karar verme sorumluluğunun belli düzeyde bulunan ulus 

altı birimlere verilmesi; ikincisi ise tüm otoritelerin kendi sorumluluk alanları 

                                                 
462  Tacettin Karaer, “Fransa’da Yerel Yönetim Reformu Üzerine”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 23, 

Sayı 3, Ankara, 1990, s. 59. 
463  Fransız Anayasasının İngilizce metni için bkz: France Constitution, 

http://www.servat.unibe.ch/icl/fr00000_.html, (02.08.2013). 
464  Paul J. Stephenson, 2012, p. 479. 
465 Bernard Bizet, “Deconcentration versus Decentralisation of Administration in France: A Centre-

Periphery Dilemma”, Canadian Journal of Regional Science/Revue Canadienne des Sciences 

Régionales, Vol. 25, No. 3, Autumn/automne 2002, p.  477.  

http://www.servat.unibe.ch/icl/fr00000_.html
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içerisinde gerek gördükleri konularda inisiyatif kullanabilmeleridir.466 Daha sonra 6 

Şubat 1992 tarihli, Cumhuriyetin Ülkesel Örgütlenmesine İlişkin Kanun’la, devletin 

ülkesel (coğrafi) örgütlenmesi için hizmette yerellik (subsidiarity) ilkesi getirilirken 

yetki genişliği artırılmıştır. Adı geçen kanunla 1982 reformları kadar radikal olmasa 

da önemli değişiklikler getirilmiştir. Değişikliklerin konumuz açıdan en önemlisi 

merkezi yönetimden taşra örgütüne yetki devridir. Buna göre, ülke topraklarının 

yönetimi ve hizmet üretiminden yerel yönetimler ve merkezi yönetimin taşra örgütü 

birlikte sorumludurlar. Valinin rolü arabulucu/uzlaştırıcılığa dönüşmüştür. İkinci 

olarak, yerel demokrasiye ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.467 Bu düzenlemeden 

sonra devletin taşra hizmetleri “yetki genişliği hizmetleri” (Les services 

déconcentrés) olarak kabul edilmiştir. 1982 tarihli yerelleşmeyi öne çıkaran reform 

düzenlemelerine karşın 1992 tarihli kanunda yer alan “yetki genişliği” politikası ile 

yetki genişliği ile yerelleşme arasında bir denge oluşturulmuştur.468 1992 kanunu, 12 

Temmuz 1999 Kanunu ile birlikte tamamlanırken belediye sayısında da azalma 

sağlamıştır.  

Fransız uygulamasında önceleri tek ve bölünemez bir Cumhuriyete vurgu 

vardır. Ancak 17 Mart 2003’de kabul edilen değişiklikle bütünlük ve bölünmezlikten 

vazgeçilmese de ifadeler değişmiştir.469 Yeni anayasa devlet ile diğer devlet birimleri 

arasındaki ilişkileri tanımlamada hizmette yerellik (subsidiarity) ilkesini açıkça kabul 

etmiş ve yerel yönetimlerin yeterli mali ve diğer kaynaklara sahip olması garanti 

altına alınmıştır. Buna göre Fransız Anayasası’nın 1. maddesi “Cumhuriyet yerinden 

yönetim ilkesine göre örgütlenir” şeklinde değiştirilerek üniter devlet ifadesi yerine 

hizmette yerellik (subsidiarity) ve adem-i merkeziyetçilik anayasada ifadesini 

bulmuştur. Söz konusu anayasa değişikliği ile adem-i merkeziyetçilik öne çıkmış ve 

Fransız devletinin tanımı değiştirilmiş; yerelleşme anayasa hükmü haline 

                                                 
466  John Loughlin, Frank Hendriks, Anders Lidström, The Oxford Handbook of Local and 

Regional Democracy in Europe, Oxford University Press, New York, 2010, p. 312. 
467 John Loughlin, Daniel L. Seiler; “France: Between Centralization and Fragmentation”, 

Subnational Democracy in the European Union, (Ed. J. Loughlin), Oxford University Press, 

Oxford-New York, 2001, p. 202. 
468  Ahmet Özer, “Fransa’da Vali ve Kaymakamların Görevleri ve Statüleri”, Türk İdare Dergisi, 

Sayı 429, Ankara, Aralık 2000, s. 4-6. 
469  John Loughlin, 2008, p. 568. 
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getirilmiştir.470 Anayasa değişikliğiyle hem yerel birimlerin yetkileri anayasal statüye 

kavuşturulmuş ve böylelikle yasa koyucu karşısında güvenceye alınmış hem de 

ulaşılmak istenilen yeni yerelleşme düzeyinin anayasaya aykırılık riski anayasa 

değiştirilerek giderilmiştir.471 Bu doğrultuda Fransa’nın yönetim anlayışı ve 

örgütlenmesi ana hatlarıyla üniter devlet yapısı, yerelleşme ve yetki genişliği 

kavramları çerçevesinde düzenlenmiştir. Fransa’da yapılan anayasa değişikliğinin 

ana hatlarına göre, devlet örgütlenmesi özeksizleştirilmiş; bununla bağlantılı olarak 

“subsidiarity”ye zemin sağlanmış yerel mali özerklik artırılırken yerel meclislerin 

gündemini dilekçe ile değiştirebilme ve yerel referandum düzenleme yetkileri 

getirilmiştir.472 Bu düzenlemeyle departement ve commune kamu hizmetlerinin 

sunumunu üstlenirken merkez ve region stratejik konularla ilgilenmekle görevli 

kılınmıştır.473 Fransız sisteminde 2003 Anayasa değişikliğinden itibaren “yerel 

yönetim” terimi yerine “ülkesel yönetim” terimi kullanılmaktadır. 2003 

düzenlemeleriyle bölgelerin öne çıkması ileride Fransa’nın federalizme geçeceğinin 

işareti olarak da yorumlanmıştır. Yerelleşmeye yönelik düzenlemeler daha 

sonrasında da devam etmiş 2004 yılında yerel yönetimler arası yetki dağılımı 

yeniden düzenlenmiştir.  

Fransız yönetim geleneğindeki reform arayışları Nicolas Sarkozy’nin 

cumhurbaşkanlığı döneminde de devam etmiştir. Fransa’da yerel yönetimler 

konusunda özellikle Sarkozy döneminde yaşanan gelişmelerde AYYÖŞ’ün Fransa 

tarafından 17 Ocak 2007 tarihinde onaylanmasının ardından 1 Mayıs 2007’de 

yürürlüğe girmesinin de etkisi vardır.474 Sarkozy önce Ağustos 2007’de Jacques 

Attali başkanlığında büyümenin hızlandırılması ve Fransız ekonomisinin 

modernleştirilmesi için önerilerde bulunması amacıyla bir komisyon kurdurmuştur. 

Raporun en çarpıcı önerilerinden birisi bölgelerin ve belediye birliklerinin (inter-

communal) güçlendirilmesi, illerin lağvedilmesidir. Diğer bir öneri sayıları 36.000 

                                                 
470  Daha geniş bilgi için bkz: Onur Karahanoğulları, “Fransa’da Kamu Yönetimi”, Kamu Yönetimi 

Ülke İncelemeleri, Birgül Ayman Güler vd, AÜ SBF Kamu Yönetimi Araştırma ve Uygulama 

Merkezi (KAYAUM), Yayın No.1, Ankara, 2004, s. 35. 
471  Onur Karahanoğulları, “Fransa’da 2003 Anayasa Değişikliği: Özeksizleştirilmiş Cumhuriyet”, s. 

2, http://kamyon.politics.ankara.edu.tr/bulten/belgeler/02.pdf, (03.12.2013). 
472   ibid, s. 2. 
473 Udai Bhan Singh, Decentralized Democratic Governance in New Millennium: Local 

Government in New Millenium: Local Government in the USA, UK, France, Japan, Russia 

and India, Concept Publishing Company, New Delhi, 2009, p. 103. 
474  Nicolas Sarkozy’nin başkanlık dönemi 16 Mayıs 2007’de başlamıştır. 

http://kamyon.politics.ankara.edu.tr/bulten/belgeler/02.pdf
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civarında olan belediyelerin 6.000-7.000 süper belediye altına toplanmasıdır. 

Komisyon önerileri ardılları gibi kâğıt üzerinde kalmıştır.475 2008’de Sarkozy’nin 

emriyle yerel yönetim reformları konusunda tavsiyelerde bulunmak üzere eski 

başbakanlardan Edouard Balladur başkanlığında bir komite kurulmuştur. Komite’nin 

20 temel önerisi arasında en önemlileri bölge sayısının 22’den 15’e indirilmesi ve 

doğrudan seçimle gelen belediye birliklerinin bütün ülkede faaliyet gösterir hale 

gelmesidir. Rapor, Fransız büyükşehirlerini temsil edecek yeni kamu yönetimi 

biçimlerinin kurulmasından yanadır ve aynı zamanda mevcut 4 Paris belediye 

birimlerinin ve banliyölerinin yerini alacak Paris Büyükşehir Belediyesi kurulmasını 

önermektedir. Balladur Komitesi’nin, Paris Büyükşehir Belediyesi ve bölge sayısının 

azaltılması başta olmak üzere pek çok önerisi Başkan Sarkozy’nin kendisi tarafından 

reddedilmiştir.476 Bununla birlikte büyükşehir belediyelerine ilişkin genel havayı 

yansıtması ve özellikle belediye birlikleri konusunda yaşanan gelişmeler bakımından 

bu komite kararları önemlidir. 2010 yılında başlatılan yerel yönetim reformuyla 

belediye birliklerinin görev alanlarının bütün Fransa’ya yayılması öngörülmüştür. 

Fransız belediye birlikleri yapı itibarıyla dernek (association) ve birlik (union)  

olmak üzere iki şekilde örgütlenmektedir. Her iki örgütlenme tipindeki temel fark 

dernek tipi belediye birliğinin belediyelerin katkılarına dayalı olarak yine 

belediyelerden devredilen tek ya da birden fazla görevi icra etmesi; birlik tipinde ise 

kendi mali kaynaklarına sahip olmanın yanı sıra vergi toplayabilmesidir. Doğrudan 

seçimle gelmeleri mümkün hale gelmese de 2011 yılı itibarıyla Fransa’da faaliyet 

gösteren ve 34,774 belediyenin yeniden gruplandırıldığı belediye birliklerinin (inter 

communal public corporations-EPCI) sayısı 2611’dir. Bu rakam Fransa’nın %95’ine 

karşılık gelmektedir. Bu birlikler itfaiye, atık, taşımacılık, ekonomik kalkınma gibi 

çeşitli alanlara yönelik hizmet vermektedir. Belediye birlikleri konusunda yaşanan 

gelişmelerin Fransız yerel yönetim reformunda önemli bir yer tuttuğunu ve yetki 

genişliği ilkesinin yerine yerelleşmeyi koyma hedefi bakımından yardımcı olduğunu 

belirtmek gerekir. Fransa, Türkiye’de ve diğer ülkelerde örneği görülen belediye 

sayısının azaltılması uygulamasına gidemediği için Belediye Birlikleri Modeli 

geliştirmiştir. Bununla birlikte bölge yönetimleri konusunda Fransa’da yaşanan 

                                                 
475  Paul J. Stephenson, 2012, p. 484. 
476  Ayrıntılı bilgi için bkz: Alistair Cole, “The French State and its Territorial Challenges”, Public 

Administration, Vol. 90, Issue 2,  June 2012, p. 335-350. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/padm.2012.90.issue-2/issuetoc
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ikilemler de dikkat çekicidir. Örneğin 2010 reformlarıyla getirilen bir diğer yenilikle 

bölge ve iller arasındaki uyumu sağlamak için yerelde seçilen bir meclis üyesi 

işbaşına getirilmek istenmektedir. Fransa’da çok tartışmalara yol açan bu gelişmenin 

il ya da bölge kademesinden birisinin önemini kaybetmesiyle sonuçlanacağı yönünde 

tartışmalar yaşanmaktadır. Sarkozy sonrasında da yerelleşme reformları devam 

ederken işbaşına gelen Hollande hükümeti, Türkiye’de büyükşehir belediyesi 

sayısında yaşanan gelişmelere benzer şekilde aralarında Paris Büyükşehir 

Belediyesinin de bulunduğu yeni büyükşehirleri oluşturmuştur. Kurulan yeni 

büyükşehirlerin bazılarının 2015’te bazılarının ise 2016’da faaliyet geçmesi 

planlanmaktadır. 

İtalya’da ise durum biraz daha farklı gelişmiştir. Napolyon Fransası’nın 

işgalinde Fransız sisteminden etkilenen İtalya’da merkezi yönetim geleneği güçlü 

olsa da merkezi devletini 1861’de kurabildiğinden bölgelerin tarihi önemi büyüktür. 

İtalya’da 1970’lerden itibaren idari bakımdan yerelleşme öne çıkmaya başlamıştır. 

İtalyan Anayasası’nın 114. maddesine göre Cumhuriyet; belediye, il, büyükşehir, 

bölgeler ve devletten oluşmaktadır. Belediyeler, iller, büyükşehirler ve bölgeler 

Anayasada belirtildiği şekilde kendi statülerine, yetkilerine ve işlevlerine sahip özerk 

tüzel kişiliklerdir. Anayasanın 117. maddesi uyarınca 20 adet olan bölgelerin AB 

mevzuatına uyumlu biçimde yasama yetkisi ve bölgesel anayasası bulunmaktadır.477 

İtalyan Anayasası’nın 116. maddesi uyarınca bu bölgelerin 5’inin kültürel 

farklılıkları ve azınlık dillerini korumayı amaçlayan özel ve özerk statüsü vardır. 

Türk Anayasası’na oranla devletin alan örgütlenmesi hususunda İtalyan Anayasası478 

oldukça ayrıntılı hükümler getirmiş, 5. Kısmın tamamını kapsayan 114-133. 

maddeler bu konuya ayrılmıştır. İtalyan Anayasası, devletin üstleneceği 

yükümlülükleri liste usulü saymış, bu alanlar dışında bölgeleri yetkili kılmıştır. 2001 

Anayasası ile birlikte belediyeler, iller ve kademe olarak yeni eklenen büyükşehir 

belediyeleri kendi alanlarında düzenleme yapma yetkisine kavuşmuştur. Yeni 

durumda merkezin ve bölgelerin, yerel yönetimler üzerindeki idari vesayeti de 

kaldırıldığından ortaya çıkan denetim boşluğu Sayıştay denetimi yoluyla 

                                                 
477  Marine Allix, Sandra van Thiel, “Mapping the Field of Quasi-Autonomous Organizations in 

France and Italy”, International Public Management Journal, Vol. 8, No. 1, 2005, p. 43. 
478  İtalyan Anayasası’nın İngilizce metni çin bkz: Constitution of the Italian Republic, 

http://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione_inglese.pdf, 07.03.2013). 

http://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione_inglese.pdf
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doldurulmaya çalışılmaktadır. 1990’ların sonundan beri devam eden decentralisation 

reformları bölgeleri yasal ve işlevsel bakımından güçlendirirken sorumluluklar 

bakımından yerel yönetimlere, özellikle belediyelere yetki devri sınırlı kalmıştır.479  

Bu durumun en büyük nedeni 2001 yılında kurulan Berlusconi hükümetinde 

merkeziyet ve özerklik arasında bölünme yaşanmasıdır. İtalyan örneğinde görülen 

siyasi özerkliğe sahip bölgesel yönetim, üniter devlet ile federal devlet arasında bir 

yerde konumlanmaktadır. Çünkü bu yönetimde milliyetlere veya bölgelere siyasi 

özerklik tanınmaktadır. Ayrıca bu tür bölgesel yönetimlerde bölgelerin yasama 

yetkisi ve bu yetkiyi kullanan yasama organları mevcuttur.480 Yarı federalizm olarak 

da nitelenen bu durumun tam federalizme dönüşmesi konusu İtalyan siyasetinin ana 

gündem maddelerinden birisidir. 2008 yılında yeniden işbaşına gelen Berlusconi 

Hükümeti bölgelere “mali federalizm” sağlayarak bu konuda önemli bir adım 

atmıştır.481 İtalyan kamu yönetiminde en köklü değişikliklerden birisi 2012 yılında 

işbaşında bulunan teknokrat hükümet tarafından 2014 yılından geçerli olmak üzere il 

sayısının 86’dan 51’e düşürülmesi kararının alınmasıdır. Tasarruf gerekçesiyle 

yapılan bu işlem mali reformların kamu yönetimi üzerindeki etkisine önemli bir 

örnektir. İtalyan reformları bununla da sınırlı kalmamış ve söz konusu il sayısının 

azaltılması düzenlemesinin uygulanması 2015 yılına ertelenirken 2014 yılında alınan 

bir kararla 10 özel büyükşehir kurulması karara bağlanmıştır. Gerek il sayısının 

azaltılması gerek büyükşehir kurulmasına yönelik düzenlemeler için aynı zamanda 

İtalyan Anayasası’nın da değiştirilmesi gerekmektedir. 

Fransız ve İtalyan uygulamaları arasındaki temel fark Fransa’da bölgeler 

yerel yönetim kademesi olarak teşkilatlanırken, İtalya’da siyasi nitelik kazanmış 

olup, her iki sonuç da bu ülkelerin tarihi geçmişi ve gerçekleri ile bağlantılıdır. 

Çünkü İtalya’da bölge yönetiminde yer alan iller, tarihi, ekonomik, kültürel, etnik 

özellikleri taşıdığı için bir araya gelirken Fransa bölge yönetimlerinin oluşumunda 

                                                 
479 Helmutt Wollmann, “Local Government Reforms in (Seven) European Countries: Between 

Convergent and Divergent, Conflicting and Complementary Developments”, Local Government 

Studies, Vol. 38, No. 1, 2012, p. 56. 
480  Atilla Nalbant, “Bölgesel Devlet Yeni Bir Devlet Biçimi mi?, Kuramsal Temeller I, Amme 

İdaresi Dergisi, Cilt  29, Sayı 2, Ankara, 1996, s. 70. 
481  Michael Keating, “Second Round Reform. Devolution and Constitutional Reforms in the United 

Kingdom, Spain and Italy”, LSE Europe in Discussion Paper Series, p. 7, 

http://www.lse.ac.uk/europeaninstitute/leqs/leqspaper15.pdf, (14.08.2014). 

http://www.researchgate.net/journal/0300-3930_Local_Government_Studies
http://www.researchgate.net/journal/0300-3930_Local_Government_Studies
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http://www.lse.ac.uk/europeaninstitute/leqs/leqspaper15.pdf
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idari ve ekonomik etmenler ağır basmaktadır.482 Fransız ve İtalyan uygulamaları 

kendi gerçeklikleri içerisinde cereyan etse de Türk kamu yönetimi bakımından 

alınacak dersleri içinde barındırmaktadır. Özellikle yerel yönetimlerin önemine 

yapılan atıf, ölçeğin büyümesi ve bölgesel yönetim uygulamaları hususlarında her iki 

örneğin de incelenmesi gerekir. 

Türk kamu yönetimi 2002 sonrası reformları ile yerel yönetim ölçeğinin 

büyütülmesi ve bölgesel yönetim kademeleri kurulması şeklindeki her iki 

uygulamayı birleştirmiş; 6360 sayılı kanunla hem belediyeler birleştirilerek belediye 

sayısında azalmaya gidilmiş hem de büyükşehir belediyelerinin sınırları mülki 

sınırlara genişletilerek Bütünşehir Modeli’ne dönüştürülmüştür. Kent bölgelerine 

benzer olarak gerçekleşen bu uygulamanın ayrıntıları I.2 alt başlığı içerisinde 

incelenecektir.  

 

I.  İkili Yapılanma: İl ve Belediye Yönetimi 

20. yüzyılın başlarından itibaren Batı’da yönetimler arası ilişkiler yerleşik 

kapitalist ekonomi çerçevesinde gelişirken, Türkiye’deki süreç kapitalizme geçiş 

sorunları çerçevesinde işlenmiştir.483 Bu sorunlar merkezi ve yerel yönetim 

arasındaki ilişkiler kurulurken çeşitli biçimlerde kendini göstermiştir. Unutulmaması 

gereken Türkiye’de yerel yönetim denince akla gelen kentlerin yönetimi ve 

dolayısıyla belediyelerdir. Yerel yönetim tartışmaları daha çok bu zemin üzerinden 

yürümüştür. Dolayısıyla asıl olan merkez ile belediyeler (kentler) arasındaki ilişkinin 

kurgulanmasıdır. Bunun kapitalizmin kentlerde gelişimiyle de yakından ilgisi vardır. 

Bu görüşü destekler biçimde Harvey, kentlerle sermaye birikimi arasındaki ilişkiye 

referans vermeden yapılacak değerlendirmelerin eksik kalacağını savunmaktadır.484 

Kentler, sanayileşmenin yoğun olduğu yerler olarak gücün toplandığı yerleşimler 

haline gelmiştir. Kentlerin öne çıkmasıyla beraber merkez-yerel ilişkisinde köklü 

değişiklikler yaşanmaya başlamıştır. 

                                                 
482  Sabrina Kayıkçı, “1982 Reform Yasası Sonrası Fransa’da Yerel Yönetimler ve Yerel Özerklik 

Şartı”, Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt 12, Sayı 3, Ankara, Temmuz 2003, s. 37. 
483  Birgül Ayman Güler, 1998, s. 103. 
484  David Harvey, Urbanization of Capital: Studies in the History and Theory of Capitalist 

Urbanization, John Hopkins University Press, Baltimore, 1985, s. 5-8. 
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Merkez ve yerel ilişkisinde çeşitli kavramlar öne çıkmaktadır: İdari vesayet 

denetimi/özerklik, yetki genişliği/yetki devri. Her iki kavram seti arasındaki ilişki 

konumuz açısından üzerinde dikkatle durulmasını gerektirmektedir. Kamu 

hizmetlerinin merkezi ve yerel yönetimler arasında paylaştırılması bu yönetimleri 

oluşturan kamu kurum ve kuruluşları arasında sıkı ilişkileri de beraberinde 

getirmiştir.485 Söz konusu ilişkiler bakımından 2002 sonrası yerel yönetim 

reformlarına kadar Türkiye’de yerel yönetimlerin güçsüz olduğu şeklinde bir genel 

kabul olduğundan486 bu durum mülki idare-yerel yönetim ilişkilerine de yansımıştır. 

Tarihsel süreç içerisinde mülki idare, idari vesayet yetkisini kullanma makamı olarak 

hep yerel yönetimlerin üzerinde bir konumda olmuştur. Zamanla bu algı mülki 

idarenin aleyhine sonuçlar doğurmuş ve “seçimle işbaşına gelen yerel yöneticileri 

dikkate almayan yönetim ve yönetici modeli” olmakla eleştirilmiştir. Getirilen 

eleştiriler anayasada yer alan idari vesayete ilişkin hükümlerde değişikliğe neden 

olmasa da yerel yönetim kanunlarında idari vesayete ilişkin hükümlerin 

hafifletilmesine yol açmıştır. 

Aslında idari vesayete yöneltilen eleştirinin arkasında yatan gerçek piyasanın 

ihtiyaç duyduğu serbestliğin merkezi yönetimin katı kurallarını uygulayan mülki 

idare yerine, piyasanın taleplerine duyarlı toplumsal, ekonomik ve siyasi ilişkiler 

ağının içerisine kolayca çekilebilecek yerel yönetimler tarafından daha kolay 

sağlanabileceğine olan inançtır. Yerel yönetimler özellikle uluslararası kuruluşlar 

tarafından daha demokratik kurumlar oldukları gerekçesiyle öne çıkarılmıştır. Esasen 

bu görüşün geçmişi John Stuart Mill gibi düşünürlere kadar gitmektedir.487 Mill’in 

yanında Alexis de Tocqueville de yerel yönetimleri “demokrasinin okulu” olarak 

görmektedir. Benzer şekilde Hill de yerel yönetimleri iki açıdan demokrasinin 

tamamlayıcısı görmektedir: demokrasinin korunması ve yükseltilmesi ile hizmetlerin 

yerele uygun şekilde sunulması.488 

                                                 
485  Duran Bülbül, “Merkezden Yönetim-Yerinden Yönetim İlişkilerinde İdari ve Mali Paylaşım”, 

Sayıştay Dergisi, Sayı 39, Ankara, Ekim-Aralık 2000, s. 70.  
486  Bu genel kabulun eleştirisi ile ilgili daha geniş bilgi için bkz: Birgül Ayman Güler, 1998, s. 134-

196. 
487  Bu konuda geniş bilgi için bkz: John Stuart Mill, Representative Government, 

http://www.constitution.org/jsm/rep_gov.htm, (08.12.2013). 
488  Daha ayrıntılı bilgi için bkz: Dilys M. Hill, Democratic Theory and Local Government (New 

Local Government), Allen & Unwin, London, 1974. 

http://www.constitution.org/jsm/rep_gov.htm
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Eryılmaz’a göre, yerel koşulların farklı olması, merkeze olan mekânsal 

uzaklık, halkın yönetime katılması ve halka daha iyi hizmet sunma gibi sorun ve 

ihtiyaçlar yerel yönetimlerin öneminin giderek artmasına neden olmaktadır.489 

Belirtilen hususlarda özellikle vurgulanması gereken hizmetlerin etkin biçimde 

sunulması için yerel yönetimlerde en uygun büyüklüğün elde edilmesi ve seçimle 

işbaşına gelen yönetimleri sayesinde belirginleşen demokratik olma yönleridir. Bu 

nedenlerle pek çok ülkede merkezi yönetimden yerel yönetimlere yetki devrini içeren 

kamu yönetimi reformları yapılmaktadır. Bununla birlikte yerel yönetim reformunun 

gerekliliğine dair ileri sürülen ve reformun siyasi gündeme girmesini sağlayan 

gerekçeler ise ülkeden ülkeye değişmektedir. Türkiye’de yerel yönetim reformunun 

gündeme girip kanunlaşması uluslararası kuruluşların baskısının yanı sıra hükümet 

ve TBMM’de çok sayıda belediye ve diğer yerel yönetim birimlerinden gelen 

milletvekili bulunması sayesinde daha kolay olmuştur. Yerel yönetim kökenli iktidar 

milletvekillerinin sayısal çokluğu Türkiye’nin yanı sıra başka ülkelerde de yerel 

yönetim reformunun gündeme girmesinin en büyük nedeni olarak ortaya çıkmıştır. 

Örneğin, demografik değişimler sonucu kentlerin nüfusunun hızla artması, bu artışın 

büyük belediyelerde mali sıkıntılar yaratırken nüfusu azalan belediyelerin sabit 

giderlerinin fazlalığı ve bu nedenle belediyelerin birleştirilmesi gibi nedenlerin 

etkisiyle Kanada’da belediye reformunun iktidar gündemine girmesinin nedeni en 

büyük 3 kentten çıkan iktidar milletvekillerinin sayısal çokluğu olmuştur.490 

Kanada’ya benzer şekilde güçlü bir siyasi desteği arkasına alan Türk yerel yönetim 

reformu daha hızlı ve güçlü biçimde hayata geçmiştir. 

Tez içerisinde 2002 sonrası reform düzenlemelerinin mülki idareyi ve yerel 

yönetimleri nasıl etkilediğinin incelenmesi hedeflenmekle birlikte konunun tarihsel 

ve kavramsal geçmişini anlama, tezin ortaya konulması bakımından önemlidir. Türk 

yerel yönetim reformunun geçmişine bakıldığında reform önerileri, taslakları, 

girişimleri ve düzenlemelerinin çok sayıda çalışmaya konu edildiği görülecektir. 

Esasen kamu yönetiminin reforma tabi tutulması yönündeki çalışmalar Türk yönetim 

tarihinde hiç eksik olmamıştır. Son 150-200 yıllık idari tarihimizin neredeyse 

                                                 
489  Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi, Erkam Matbaacılık, İstanbul, 1999, s.121. 
490  Robert Young, Kelly McCarthy, “Why do Municipal Issues Rise on the Federal Policy Agenda in 

Canada?”, Canadian Public Administration, Vol. 52, No. 3, September 2009, p. 350. 
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kesintisiz bir siyasi, dolayısıyla idari reformlarla dolu olduğunu;491 1856 yılından 

1995’e kadar kabaca 175 idari reform komisyonu kurulduğunu söylemek bile bu 

konuda yeterli bir fikir verecektir.492 Cumhuriyetin kuruluşundan 2005 yılına kadar 

yapılan yaklaşık 2000 adet çalışmada yerel yönetim reformları ile ilgili düzenlemeler 

yer alırken onların yapısı, işleyişi, mali kaynakları, merkezle olan ilişkileri, görev ve 

yetki paylaşımı, vatandaşların katılımı, özerklik, yerelleşme, vesayet denetimi gibi 

kavramlar üzerinde durulmuş ve çalışmaların hemen hepsinde yerel yönetimlerin 

güçlendirilmelerinin gerekliliği özellikle vurgulanmıştır.493 Yerel yönetimlerin 

güçlendirilmesi konusunda getirilen çeşitli öneriler zaman zaman kabul görse de 

esaslı bir değişikliği gerçekleştirmek yakın zamana kadar mümkün olmamıştır. 2002 

sonrası reformlar bu konularda yeni düzenlemelere yer verirken mülki idare ile yerel 

yönetimler arasındaki ilişkileri de esaslı bir değişikliğe tabi tutmuştur. 

Yaşanan gelişmelerin Türk kamu yönetimindeki etkisi en fazla mülki idarede 

hissedilmiştir. Görünürde reform düzenlemeleri doğrudan mülki idareyi 

hedeflemiyor gözükse de yerel yönetimlerin dönüşümü toprak üzerinde yeni bir 

örgütlenme tarzını beraberinde getirmektedir. Bu nedenle mevcut 81 il, büyükşehir 

belediyesine sahip ancak il özel idaresi ve köy gibi iki yerel yönetimi bulunmayan 30 

il ve eskiden olduğu gibi yerel yönetim türlerinin tamamına sahip ama hem nüfus 

hem de yüz ölçümü bakımından az 51 il olarak ikiye ayrılmıştır. İlçeler bakımından 

durum da benzer şekilde ikili bir yapıya dönüşmüştür: 30 büyükşehir sınırları 

içerisinde il özel idaresi ve köylerle ilgili görevleri bulunmayan, dolayısıyla 

KHGB’ler gibi bütçesi olan mali açıdan güçlü yapılardan yoksun 519 ilçe ile geri 

kalan 400 ilçe. 

Türkiye’de yapılan düzenlemeler sonucunda il sayısında değişme olmamakla 

beraber, ilçe sayısında artış görülmektedir. İlçe sayısındaki artışı 2002 öncesi ve 

sonrasına göre farklı değerlendirmek gerekir. 2002 öncesinde kırsal nitelikli yerleşim 

yerleri ilçe yapılırken, 2002 sonrasında büyükşehir kurulan illerde yeni ilçeler 

kurulması yoluna gidilmektedir. 2002 öncesi il, ilçe ve belediye sayısındaki artışın 

                                                 
491  Mete Yıldız, “Kamu Yönetimi Reformu ve Kamu Yöneticisi Davranışı: Recep Yazıcıoğlu 

Örneği”, Mülkiye Dergisi, Cilt 29, Sayı 249, Ankara, 2005, s. 99. 
492  Kurthan Fişek, “Türkiye’de Mülki İdare Amirliği”, (Der. Burhan Aykaç, Şenol Durgun ve 

Hüseyin Yayman), Türkiye’de Kamu Yönetimi, Yargı Yayınevi, Ankara, 2003, s. 149. 
493  Nagehan Talat Arslan, “Yerelleşme, Özerklik ve Demokratikleşme Açısından Mahalli İdareler 

Hakkında Bir Değerlendirme”, C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 32, No 2, Sivas, Aralık 2008, s. 

263, 264. 
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görevlerindeki artış anlamına gelmediği, 2002 sonrası reformlarının ise belediye ve 

büyükşehir belediyesi ölçeğini büyütmekle birlikte mülki idare bakımından önemli 

işlevsel dönüşümlere neden olduğu çalışmanın ilerleyen bölümlerinde ayrıntılı 

biçimde incelenecektir. 

Öte yandan önceleri 3030 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 1580 sayılı 

Belediye Kanunu’na tabi belediyeler olarak yapılan sınıflandırma artık 5216 ve 6360 

sayılı kanunlara göre yapılanan büyükşehir belediyeleri ve 5393 sayılı kanuna tabi 

belediyeler şekline dönüşmektedir. 3030 ve 1580 sayılı kanunlar bu çalışmanın 

Birinci Bölümü içerisinde incelenmişti. 6360 sayılı kanun ise bu bölüm içerisinde 

aşağıda ayrıntılı biçimde incelenecektir. Üzerinde durulması gereken ikili belediye 

yapısının yeni kanunlarla önemli ölçüde değişen nitelikleridir. Örneğin,1580 sayılı 

kanuna göre bir yerleşim yerinin belediye olabilmesi için 2.000 nüfus ve merkeze 

500 metre mesafe şartı aranırken; 5393 sayılı kanunda 5.000 nüfus ve merkeze 5.000 

metre mesafe şartı getirilmiştir. Kanunun 4. maddesine göre, ancak nüfusu 5.000 ve 

üzerinde olan yerleşim birimlerinde belediye kurulabilir. İçme ve kullanma suyu 

havzaları ile sit ve diğer koruma alanlarında ve meskûn sahası kurulu bir belediyenin 

sınırlarına 5.000 metreden daha yakın olan yerleşim yerlerinde belediye 

kurulamamaktadır. Köylerin veya çeşitli köy kısımlarının birleşerek belediye 

kurabilmeleri için meskûn sahalarının, merkez kabul edilecek yerleşim yerinin 

meskûn sahasına azami 5.000 metre mesafede bulunması ve nüfusları toplamının 

5.000 ve üzerinde olması gerekmektedir. Görüldüğü üzere gerek nüfus, gerekse 

coğrafi alan kriterinde belediye statüsü kazanma eskisine göre hayli güçleştirilmiştir. 

5216 sayılı kanunda büyükşehir olma koşullarında da yenilikler getirilmiştir. 

Kanunun 4. maddesinde “belediye sınırları içindeki ve bu sınırlara en fazla 10.000 

metre uzaklıktaki yerleşim birimlerinin son nüfus sayımına göre toplam nüfusu 

750.000’den fazla olan il belediyelerinin, fizikî yerleşim durumları ve ekonomik 

gelişmişlik düzeyleri dikkate alınarak, kanunla büyükşehir belediyesine 

dönüştürülebileceği” belirtilmiştir. 3030 sayılı eski kanunda büyükşehir 

belediyesinin kurulabilmesi için herhangi bir nüfus şartı getirilmezken, 5216 sayılı 

kanunda 750.000 nüfus kriteri öngörülmüştür. Getirilen kriter aslında büyükşehir 

belediyesi kurulmasının zorlaşması anlamına gelmektedir. Çünkü büyükşehir 

belediyelerinin 2004 yılındaki nüfusları dikkate alındığında 5216 sayılı kanun 
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öncesinde kurulmuş büyükşehir belediyelerinin yarısının nüfusunun 750.000’den 

daha az olduğu görülmektedir. Yine aynı kanunla bir il belediyesinde büyükşehir 

belediyesinin kurulabilmesi için merkezde en az üç ilçe veya ilk kademe 

belediyesinin bulunması şartı da getirilmiştir. Büyükşehir belediyeleri bünyesindeki 

yetki tartışmalarının devam etmesi üzerine çıkarılan 5747 sayılı kanunla494 ilk 

kademe belediyeleri de kaldırılarak tamamı ilçe belediyesine dönüştürülmüştür.  

5393 sayılı kanunla belediye olmanın güçleştirilmesiyle paralel biçimde 

küçük belediyelerin kapatılması arzulanmış, aşağıda ayrıntılı inceleyeceğimizi gibi 

çeşitli hukuki engelleri aşma amacıyla büyükşehir belediyesi olma koşullarında 

getirilen kolaylıklarla büyükşehir belediyesi sayısı 16 iken 30’a çıkarılmış; bu 

yapılırken küçük belediyeler kapatılarak ilçe belediyelerine mahalle olarak 

bağlanmıştır. Böylelikle Yeni Sağ politikaların yerel yönetimlerin, verimli çalışması 

amacıyla, birleştirilmesini isteyen önerileri Türkiye örneğinde farklı bir şekilde 

karşılanmıştır. Çalışma içerisinde sıklıkla değinildiği üzere Yeni Sağ’ın savunduğu 

ölçek ekonomileri tartışması daha önce bazı ülkelerde yerel yönetim reformu 

kapsamında denenmiş ve pek çok küçük yerel yönetim birimi birleştirilerek daha 

büyük yerel yönetim birimleri oluşturulmuştur. Örneğin Yunanistan, 1997’de 

belediye sayısını 5.825’ten 1.034’e indirerek yaklaşık %80 azaltmıştır. Bu ülkede 

mali krizlerin ve dış baskıların etkisiyle 2010 yılında yeni bir reform hareketine 

girişilmiş ve sayı 325’e indirilmiştir. Yunan reformu belediyelerle sınırlı kalmayarak 

50 il ve 13 bölge yönetimini de lağvetmiş, kaldırılan bölgelerin yerine doğrudan 

seçimle gelen bir başkanı ve meclisi olan yerel nitelikli 13 yeni bölge birimi 

kurmuştur.495  

Türkiye’de küçük belediyelerin kapatılmasına yönelik ilk olarak 21.12.2003 

tarihli ve 5025 sayılı Bazı Belediyelerin Kaldırılması Hakkında Kanun’la 340 

belediyenin tüzel kişiliğinin köy tüzel kişiliğine dönüştürülmesi planlanmıştı. 

Kanunun Geçici 1. maddesindeki; 

                                                 
494  22.03.2008 tarihli ve 26824 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Büyükşehir Belediyesi 

Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun. 
495 Hellmut Wollmann, “Reorganizing Local Government: Between Territorial Consolidation and 

Two-tier Intermunicipality”, s. 699, 700, http://amor.cms.hu-berlin.de/~h0598bce/docs/HW-2011-

Reorganizing-Local-Government.pdf, (09.09.2014). 

http://amor.cms.hu-berlin.de/~h0598bce/docs/HW-2011-Reorganizing-Local-Government.pdf
http://amor.cms.hu-berlin.de/~h0598bce/docs/HW-2011-Reorganizing-Local-Government.pdf
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 “2000 yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre bu kanunun 1. maddesi 

hükümlerine göre köye dönüşmesi gereken belediyelerin tüzel kişilikleri başkaca bir 

işleme gerek kalmaksızın 27 Mart 2004 tarihinde kalkar ve aynı adlı köye dönüşür. Bu 

belediyeler, valilikler tarafından bukKanunun yayımı tarihinden itibaren beş gün 

içinde tespit ve ilan edilir ve ayrıca ilgili seçim kurulu başkanlığına bildirilir. 

Buralarda 28 Mart 2004 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler ve mahalle 

muhtarlıkları ile ihtiyar heyetleri seçimlerinde köy tüzel kişiliği organları seçilir...”;  

Hükmü, Anayasanın Seçme, Seçilme ve Siyasi Faaliyette Bulunma Hakkı 

başlıklı 67. maddesine 03.10.2001 tarihinde 4709 sayılı kanunun 24. maddesi ile 

eklenen “Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 

bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz” hükmüne aykırılığından bahisle 

dönemin Cumhurbaşkanınca yeniden görüşülmek üzere TBMM’ye gönderilmişti. 

Söz konusu kanun TBMM tarafından bir daha ele alınmamıştır. Kanun öncesinde 

Türkiye’de geçmişte gerek birleşme ya da nüfus taşıma gibi değişik yöntemlerle 

nüfus kriterinin karşılanması amaç edinilerek çok sayıda belediye kurulmuştu. 

Örneğin, 1990 Genel Nüfus Sayımı ve 1997 Nüfus Tespiti sonuçlarına göre kurulan 

toplam belediye adedi 427’dir. 1997 Genel Nüfus Tespiti sonrasında belediye 

statüsüne kavuşan köylerin 1990 Genel Nüfus Sayımı sırasında tespit edilen 

nüfuslarına bakıldığında ortaya 7 yıl gibi kısa bir sürede görülen büyük nüfus 

artışlarına dair bir tablo çıkmaktadır. 5025 sayılı kanun yürürlüğe giremese de daha 

sonra kabul edilen 5747 ve 6360 sayılı kanunlar gibi çeşitli düzenlemelerle küçük 

belediyelerin hemen tamamı kapatılmıştır.496 Anayasa Mahkemesi, ana muhalefet 

partisinin 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un, çeşitli maddelerinin 

anayasaya aykırılığı savıyla iptalleri ve yürürlüklerinin durdurulmasına yönelik 

başvurusuna dair, E. 2008/34, K. 2008/153 sayılı kararında; yasa koyucunun, mahalli 

müşterek nitelikli hizmetlerin etkinliğini sağlama adına küçük ölçekli belediyeleri 

kapatabileceğini belirtmiştir.497 Bu kararın ayrıntıları I.2 alt başlığında incelenecektir. 

Yeni kanunla birlikte yeni durumda kırsal belediyecilik gibi kendi içerisinde 

çelişki taşıyan yeni bir belediye türünden söz edilmektedir. Kır ve kent arasında 

                                                 
496  Daha fazla bilgi için bkz: Ahmet Apan, “Bazı Belediyelerin Kaldırılması Hakkında Kanuna Dair”, 

İdarecinin Sesi Dergisi, Ankara, Ocak-Şubat 2004, s. 38-41. 
497  06.12.2008 tarihli ve 27076 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 
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doğal olarak var olan ayrım artık belirsizleşmiştir. Öte yandan 519 büyükşehir ilçe 

belediyesi ile 30 büyükşehir belediyesi arasında yaşanan yetki karmaşası dikkat 

çekici boyuttadır. Esasen bu karmaşanın öncülleri 3030 sayılı kanunla kurulan yapıda 

da görülmüştür. Konuyla ilgili olarak VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı Mahalli 

İdareler ve Büyükşehir Yönetimi Özel İhtisas Komisyonu Raporu’nda orta ölçekli 

kent alanlarının yönetimine ilişkin iki önemli hususa değinilmektedir. İlk olarak; 

sınırlı bir alanda görev, yetki ve sorumlulukları en aza indirgenen ilçe belediyeleri ile 

birçok ilçe belediyesinin sınırlarını kapsayan mahalli müşterek nitelikli yetkilerin 

neredeyse tamamına sahip ve ilçe belediyeleri üzerinde yerel idari vesayet yetkisini 

kullanan büyükşehir belediyelerinin bulunduğu belirtilmiştir. İkinci olarak, mali 

bakımdan güçlü merkez belediyeler ile mali bakımdan güçsüz ilçe ve ilk kademe 

belediye teşkilatlarının tesis edildiği vurgulanır. Raporda yaşanan sorunlara çözüm 

olarak alt kademedeki belediyelerin yetki ve görevleri ile mali kaynaklarının güçlü 

olmasına, üst kademedeki idari yapının/belediyenin ise, sınırlı yetki ve görevle 

donatılmasına dikkat edilmesi gerektiği öne sürülmüştür.498 Görüldüğü gibi raporda 

yer alan önerilerle 6360 sayılı kanun sonrası ortaya çıkan yapı zıt karakter 

taşımaktadır. Bu örnek bize Türk kamu yönetiminin reformu sırasında yaşanan 

karmaşayı ve politika tercihleri arasındaki keskin farkları göstermektedir.  

Öte yandan Yeni Sağ politikalar çerçevesinde kamu hizmetlerinin 

bölünmesinin mülki idare ile yerel yönetimler ve merkezi yönetimin diğer taşra 

kuruluşları arasında yetki tartışmaları ve hizmetlerin tekrarlanması sonucunu ortaya 

çıkardığını da vurgulamak gerekir. Böyle durumlarda çözüm genelde tartışma 

konusu olan yetkinin mülki idareden alınması olmaktadır. Kapitalist sisteme 

yeterince uyum sağlayamadığı düşünülen bir ekonomi politik yapının desteklediği 

mülki idare yerine, piyasaya uyumlu, esnek ve taleplere duyarlı yerel yönetimler 

(belediyeler) öne çıkarılmıştır. Mülki idareye getirilen eleştirilerin sonucunda yerel 

yönetimler ön plana çıkmakta ve mülki idareye alternatif olarak sunulmaktadır. 

Türkiye’de artık yönetimin toprak üzerinde örgütlenmesinde geçerli ilkelerin ağırlığı 

değişmektedir. Yetki genişliği ilkesi ağırlığını yetki devrine, idari vesayet ilkesi ise 

özerkliğe bırakmaktadır.  

                                                 
498 Ayrıntılı bilgi için bkz: Mahalli İdareler ve Büyükşehir Yönetimi: Özel İhtisas Komisyonu 

Raporu, DPT Yayın No: 2364, Ankara, 1994. 
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Türkiye’de yönetim kültürü Birinci Bölüm’de açıklanan nedenlerle geçmişte 

daha çok merkeziyetçi ve vesayetçi bir içeriğe sahip olmuştur.499 Bu noktada geçmiş 

anayasa ve yerel yönetim kanunlarında idari vesayet-özerklik ilişkisini incelemek 

gerekir. Her iki kavram ters orantılı işlediğinden aralarında bir denge kurulması 

önemlidir. 1921 Anayasası’nda vesayet yerine özerklik kavramına vurgu yapılırken, 

1924 Anayasası ile özerklik sınırlandırılmış idari vesayet ağırlaştırılmıştır. 1930 

tarihli 1580 sayılı eski Belediye Kanunu da yerel yönetimlerin kuruluş ve 

işleyişlerine kısıtlamalar getiren önemli idari vesayet hükümlerine sahiptir. Merkezi 

yönetim sorunlu faaliyetlere girişebilecek ölçüde özerkliği ve kaynakları olan yerel 

yönetimler konusunda kuşkucu davranmıştır. Bu hassasiyet, yerel yönetimlerle ilgili 

önceki reform çabalarının hemen tamamında kendini göstermektedir. 1961 

Anayasası vesayetle ilgili doğrudan hükümler taşımasa da ona izin veren hükümlere 

sahiptir.500 1961 Anayasası’nda nispeten yumuşayan idari vesayet yetkisi, 1982 

Anayasası ile tekrar sıkılaştırılmıştır. Özellikle 2002 sonrası reformlara kadar 

merkeziyetçi devlet geleneğinin idari vesayeti aynen sürdürmek istediği ve merkez 

dışına yetki aktarma konusunda çok istekli davranmadığı söylenebilir. Anayasalarda 

idari vesayet/özerklik ilkelerinin ağırlığı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

Tablo 5. Anayasalarda İdari Vesayet/Özerklik İlkelerinin Ağırlığı 

ANAYASALAR İDARİ VESAYET/ÖZERKLİK İLKELERİNİN 

AĞIRLIĞI 

1921 Özerklik ağır basmaktadır. 

1924 Ağır vesayet vardır. 

1961 Yumuşatılmış vesayet vardır. 

1982 Ağır vesayet vardır ama yeni yerel yönetim 

kanunlarıyla yumuşatılmıştır. 

 

                                                 
499  İdari vesayet hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz: Sabri Coşkun, İdarenin İdari Denetiminde 

İdari Vesayet, Ankara, 1976. 
500  1961 Anayasası’ndan bu yana illerin yönetiminde “görevler ayrılığı” esası benimsenmemiştir. 

Böylece yönetim sistemi taşrada il özel idaresi değil, il genel yönetimi ve yetki genişliği üzerinde 

yükselmiştir. Daha geniş bilgi için bkz: Kamu Reformu Nedir?, 

http://www.kamuyonetimi.org/nedir/index.php,  (10.11.2006).  

http://www.kamuyonetimi.org/nedir/index.php
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Şaylan’ın 1976’da yaptığı tespite göre, Türkiye’de genel olarak belediye 

başkanlıklarının çoğunluğunu kazanan iktidarlar belediyeler üzerindeki idari 

vesayetin azaltılması ya da kaldırılması taraftarı olmaktadır. Şaylan bu duruma örnek 

olarak 1973 seçimlerinde büyük belediyeleri denetleyen siyasi partiyle hükümeti 

oluşturan siyasi partilerin ilk defa farklı olmasını göstermektedir. Bu belediyeleri 

kazanan parti iktidara geldiğinde belediyeleri güçlendireceğini ve “idari vesayet” 

uygulamasına son vereceğini açıklamıştır.501 Merkezi yönetim-yerel yönetim 

arasındaki ilişkiyi belirleyen ilkelerin ağırlığının değişeceğinin ipuçlarını 2002 

seçimleri sonrasında 58. Hükümet tarafından yayınlanan Acil Eylem Planında 

görmek mümkündür. Yerel Yönetimler Reformu başlığı altında KYR-29 başlıklı 

eylem bunu aşağıdaki şekilde açıklamıştır:502 

“Çok merkezi olan kamu yönetiminin yerelleştirilerek kamu hizmetlerinin 

vatandaşın ayağına götürülmesi ve halkın yönetime katılımının artırılarak kamunun 

hesap verebilir hale gelmesi için yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gerekmektedir. 

Bunun sağlanabilmesi için yerel yönetimlerin güçlendirilmesine yönelik bir reform 

gerçekleştirilmelidir”. 

Söz konusu Acil Eylem Planı sonrasında reformlar hız kazanmaya 

başlamıştır. Bu süreçte özelikle AB’ye uyum düzenlemeleri ve Avrupa Konseyi 

tarafından hazırlanan AYYÖŞ’ün etkisiyle idari vesayet sınırlı bir yapıya 

dönüştürülmüştür. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 81. 

maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 84. maddesiyle, diğer kanunlarda yer 

alan ve bu kanunlara aykırı olan hükümler kaldırılarak yerel yönetimlerin 

kararlarının denetimi yetkili mahkemelere bırakılmaktadır. 5393 sayılı Belediye 

Kanunu’nun 55. maddesi “Ayrıca, belediyenin malî işlemler dışında kalan diğer idarî 

işlemleri, hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından İçişleri Bakanlığı 

tarafından da denetlenir” derken idari vesayet kavramını kullanmamaktadır. Aynı 

durum 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 38. maddesi için de geçerlidir. Bu 

nedenle reform düzenlemelerinin “anayasayı değiştirmeden sistemi değiştirme” 

                                                 
501  Gencay Şaylan, 1976, s. 52. 
502  58. Hükümet Acil Eylem Planı, http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/aep.pdf, 2003, s. 30, (18.03.2011). 

http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/aep.pdf
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amacına hizmet ettiği iddia edilmektedir.503 Bununla birlikte kanunlarda açıkça söz 

edilmemesine karşın idari vesayet yetkisi halen uygulamada karşılığını bulmaktadır. 

Çünkü yeni düzenlemeler mülki idare eliyle merkezi yönetimin yerel yönetimler 

üzerindeki idari vesayet yetkisinin derecesini oldukça aşağıya çekse de anayasanın 

127. maddesi değişmediği için yasal olarak idari vesayet devam etmektedir. 

Çalışmanın Birinci Bölümü’nde idari vesayet kavramı ele alınırken konuyla ilgili çok 

sayıda yüksek mahkeme kararından örnek verilmiştir. Yine çeşitli mevzuat 

düzenlemeleri ve teknolojik gelişmeler merkezin, yerel üzerinde mülki idareyi aracı 

kılmaksızın doğrudan idari vesayet uygulamasına imkân sağlamaktadır.  

6360 sayılı kanunun 34. maddesiyle valiye,  kentteki kamu kurum ve 

kuruluşlarınca yürütülmesi gereken yatırım ve hizmetlerin aksaması durumunda 

müdahale imkânı tanınmaktadır. Bu yetki idari vesayet kapsamındadır. Ancak bu 

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

olumsuz etkilediğinin vali veya ilgili bakanlıkça tespit edilmesi gerekmektedir. Söz 

konusu durumun tespiti halinde vali, yatırım ve hizmetin ildeki diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarınca yerine getirilmesini isteyebileceği gibi, yatırım izleme ve 

koordinasyon başkanlığı aracılığıyla da bahsi geçen hizmetin yerine getirilmesini 

isteyebilecektir. 

1580 sayılı eski Belediye Kanunu’ndaki mülki idare amirlerinin belediye 

bütçeleri üzerindeki onama, değiştirerek onama yetkileri ve belediye meclis kararları 

üzerinde sahip oldukları geri gönderme yetkileri 5393 sayılı kanunla kaldırılmıştır. 

Ayrıca yeni kanun sonrasında belediyeler merkezi yönetim kuruluşları ile 

yazışmalarını doğrudan yapabilmektedirler. Bu husus mülki idarenin eşgüdüm 

görevinin yerel yönetimler için azaltılması anlamına gelmektedir. Bu şekilde 

AYYÖŞ’ün gerekleri kısmen yerine getirilmiş ve özerklik ilkesine ağırlık verilmiştir. 

Yeni durumda idari vesayet uygulamaları ilkesel düzeyde azaltılırken yerel özerklik 

öne çıkarılmış ancak bu ilkenin uygulamasında standart bir yöntem izlenmemiştir. 

Yerel yönetim kanunlarında “idari ve mali” olarak tanımlanan yerel özerkliği “kamu 

güvencesindeki piyasa serbestîsi” olarak niteleyenler olduğu gibi,504 idari yönden 

                                                 
503   Birkan Uysal Sezer, “Büyük Devlet Küçük Devlet Tartışması”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 25, 

Sayı 4, Ankara, Aralık 1992, s. 5. 
504  Adalet Bayramoğlu Alada, “Türkiye’de Yerel Yönetimleri “Özerklik Meselesi” Üzerinden 

Yeniden Düşünmek”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 17, Sayı 4, Ankara, Ekim 2008, s. 

38. 
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sağlanan özerkliğin mali yönden de artırılması gerektiğini savunanlar da vardır.505 

Kanaatimize göre yerel yönetimlerin mali özerkliklerini belli sınırlar dâhilinde 

artırma sistemin iç tutarlığı bakımından gereklidir. Sadece merkezden gönderilen 

ödeneklere bağımlı bir yerel yönetim modelinin mali özerkliğinden söz etmenin 

güçlüğü yanında yerel yönetimlerin bütçelerinin hiçbir denetime tabi tutulmadan 

harcanması da mümkün değildir. 2002 yılında yerel yönetimlere merkezden aktarılan 

kaynak toplam 4,7 milyar TL iken 2012 yılında 24,4 milyar TL’ye ulaşarak yaklaşık 

6 kat artmıştır.506 Sadece bu rakamlar bile ileride Tablo 6 ve Tablo 7’de ayrıntılı 

incelenecek yerel yönetimlerin, özellikle de belediyelerin mali özerkliğinin 

durumunu anlamaya yetmektedir. Verilen rakamlar hem yerel yönetimlerin merkeze 

olan mali bağımlılığının arttığını hem de mali bağımlılığın artmasına rağmen başta 

idari vesayet denetimine ilişkin olmak üzere yerel yönetimler üzerindeki denetim 

mekanizmasının azaltıldığını göstermektedir. 

Çalışmanın Birinci Bölümü’nde ayrıntılı biçimde incelendiği üzere, yerel 

yönetimlerle ilgili yaşanan gelişmelerin, küreselleşmeyle yakından ilişkisi vardır. 

Küreselleşme konusunda yaşanan gelişmeler, merkezi devleti gelenekselden farklı 

bir tanıma kavuştururken, bu yapıya da müdahaleyi gündeme getirmekte ve merkez-

yerel arasındaki yetki bölüşümünü adem-i merkeziyetçilik ilkesi temelinde yerel 

lehine yeniden düzenlemeyi öngörmektedir.507 Merkeziyetçi sistemde devlet bütün 

kamu görevlerini merkez, merkeze bağlı kuruluşlar ve mülki idare aracılığıyla yerine 

getirmektedir.  

Yerelleşme süreci ile birlikte birçok kamu hizmeti yerel yönetimlerin 

sorumluluk alanına verilerek, merkezi yönetimin görev alanının daraltılması 

amaçlanmaktadır.508 1580 sayılı eski Belediye Kanunu ile birlikte 3360 sayılı eski İl 

Özel İdaresi Kanunu’nda yerel yönetimlerin yapacakları görevler “liste” olarak 

sayılmış, yani özel yetkili kılınmışlardı. 3030 sayılı eski Büyükşehir Belediye 

Kanunu’nda da büyükşehir belediyelerinin görevleri için aynı yol izlenmişti. Bunun 

                                                 
505  Vasfiye Çelik,  Fikret Çelik,  Sefa Usta,  “Yerel Demokrasi ve Yerel Özerklik İlişkisi”, Niğde 

Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, Niğde, Aralık 2008, s. 

104. 
506  “Yerel Yönetim Anlayışında Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu”, İçişleri Dergisi, Sayı 26, Ankara, 

Mayıs-Haziran 2013, s. 72. 
507  Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Yerel Yönetimler Özel İhtisas Komisyonu Raporu, DPT 

Yayın No: 2538, Ankara, 2001, s. 8. 
508  Faruk Ataay, “Neo-liberalizm, Kamu Reformu ve Demokrasi”, Kamu Yönetimi: Yöntem ve 

Sorunlar, (Ed: Şinasi Aksoy, Yılmaz Üstüner), Nobel Yayınları, Ankara, 2007 s. 163-172. 
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anlamı listede belirtilenler dışındaki görevlerin merkezi yönetim ya da onun taşra 

kuruluşları tarafından üstlenileceğidir. Oysa yeni yerel yönetim kanunları yerel 

yönetimlerin görevlerini ayrıntılı olarak sayma yoluna gitmeyerek onları “mahalli 

müşterek” hizmetlerin yürütülmesinde “genel yetkili” hale getirmiştir. Örneğin 5302 

sayılı kanun ile eski kanundaki il özel idarelerinin “kanunla belirlenen ve sınırlı, özel 

görevleri yerine getireceği’ ibaresi yerine “mahalli müşterek ihtiyaçları 

karşılayacağı” ifadesi kullanılmaktadır. Böylece il özel idareleri, açıklaması 

yapılmayan ve tek tek sayılarak sınırlanmayan mahalli müşterek ihtiyaçları 

karşılamak için üstlenecekleri görevler bakımından anayasada genel görevli kabul 

edilen merkezi yönetimle benzer niteliğe sahip olmaktadır. Bu gelişmeler bir yerde 

1876 Anayasası’na dönüş anlamını taşımaktadır. Yeni düzenlemeler yerel 

yönetimleri öne çıkarıp, il genel yönetimini, yani mülki idareyi geri plana atarken 

6360 sayılı kanun büyükşehir belediyelerini, il özel idarelerinin yerine koyarak yerel 

yönetim birimleri arasında da görev ve sorumluluk sahası aktarımına gitmektedir. 

 

 

 

Grafik 2. 2002 Reformları Öncesi Yönetimlerarası İlişkiler 
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Grafik 3. 2002 Reformları Sonrası Yönetimlerarası İlişkiler 

 

Son tahlilde merkezi yönetimin taşrada yetki kullanımını yetki genişliği 

yoluyla kendi atadığı yüksek yöneticilere verme yerine yetki devriyle yerel 

yönetimlere vermesi yerel yönetimlerin iktisadi yapı içerisinde üstlendiği rol ve 

öneminin artmasıyla yakından ilişkilidir. Bu tercihin en önemli göstergesi 6360 sayılı 

kanunla büyükşehir belediyelerinin sınırlarının tüm il sınırı kabul edilmesi ve bu 

sınırlar içerisindeki il özel idareleri ve köylerin tüzel kişiliğinin kaldırılmasıdır. Bu 

kapsamda her iki yerel yönetim birimine yönelik olarak mülki idare tarafından 

gerçekleştirilen hizmetler tamamıyla yerelleştirilmiştir. Çünkü 1913 tarihli geçici 

kanun ve 1924 tarihli Köy Kanunu uyarınca il özel idaresi ve köyler yerel işlerle 

birlikte genel yönetimin üstlendiği bazı görevleri de merkez adına yerine 

getirmekteydi. 2002 sonrası reformlarla önceden merkezi yönetim tarafından 

üstlenilen gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım, kültür ve turizm, imar ve 

bayındırlık, ulaşım, çevre ve işyerlerinin ruhsatlandırılması gibi pek çok hizmet artık 

yerel yönetimler tarafından yürütülmeye başlanmıştır. Bununla birlikte merkezi 

yönetim illerde kurulan YİKOB’lar aracılığıyla kendisine bu hizmetlerle ilgili açık 

kapı bırakmıştır. 
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I.1. Kapsayıcı Valilikten Sınırlı Valiliğe: 2002 Sonrası Reformlar 

Mülki idare, geleneksel işlevleri kapsamında merkezi yönetimin taşrada 

kurulmasına aracılık ederken, refah devletinin krizi sonrasında Yeni Sağ’ın devletin 

küçülerek kamu hizmetlerinin yürütücüsü konumundan, kamu hizmetlerini önce 

yerel yönetimlere sonra da özel sektöre devrederek gözetleyici konuma çekilmesi 

yolundaki baskılarına uygun biçimde mülki idarenin işlevsel dönüşümü 

gerçekleşmektedir. 2002 sonrası Türk kamu yönetimi reformu kapsamında 

gerçekleştirilen yerel yönetim düzenlemeleri başta olmak üzere pek çok mevzuat 

değişikliği mülki idarenin işlevsel dönüşümüne yol açmıştır.  

2002 sonrası reformların dikkat çekici özelliklerinin başında dünyada 1980 

sonrasında yaşanan Yeni Sağ politikaların Türk kamu yönetimine nüfuz etmiş halini 

temsil etmesi gelmektedir. Özal ile başlayan Yeni Sağ politikaların Türkiye’ye 

uyarlanması süreci, o dönemin iktisadi, toplumsal ve siyasi yapısının izin vermemesi 

nedeniyle tam bir dönüşüme yol açmamış ve ikinci yapısal uyum politikalarının 

başlamasına neden olmuştur. Çalışma içerisinde incelediğimiz üzere 2002 sonrası 

reformlara kadar Türk kamu yönetiminde görülen klasik reform önerileri daha çok 

bürokratlar tarafından hazırlanmıştır, merkezci ve dolayısıyla mülki idareyi öne 

çıkarıcı niteliklere sahiptir. Merkezi yönetimin taşradaki yansıması olarak mülki 

idare, çok sayıda mevzuatın uygulayıcısı olmaktan kaynaklanan bürokratik süreçler 

içerisinde hareket etmek zorundadır. Bu nedenle klasik reform önerileri ekonomi 

alanında örgütlenmiş uluslararası kuruluşlar ile AB ve Avrupa Konseyi tarafından 

ağır eleştirilere tabi tutulmuştur. Mülki idarenin bürokratik kurallar yanında 

teamüllere dayanan çeşitli özellikleriyle birlikte taşra yönetimindeki baskın rolünün 

çektiği tepkiler 2002 sonrası reformlara çeşitli biçimlerde yansımıştır. 

Mülki idarede en büyük işlevsel dönüşüm özellikle 6360 sayılı kanun 

sonrasında büyükşehir kurulan illerde resmen kapsayıcı valilik sisteminden sınırlı 

valiliğe doğru geçiş yaşanmasıdır. Büyükşehir kurulan 30 ilde il özel idarelerinin ve 

köylerin kapatılmasıyla mülki idare hem yerel yönetimler üzerindeki etkisini 

kaybetmiş hem de 1864 yılından bu yana elindeki en büyük mali güç olan il özel 

idaresinden mahrum kalmıştır. Vali artık kamu hizmetini yürütebilmek için 

merkezden ödenek ya da büyükşehir belediyesinden yardım talebinde bulunmak 
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zorundadır. Benzer durum 519 büyükşehir ilçe kaymakamı için de geçerlidir.509 

Köylerin kapatılmasından dolayı KHGB’lerin de tüzel kişiliği sona ermiştir. 

Böylelikle kaymakamların geleneksel olarak kırsal kalkınma konusunda üstlendikleri 

işlevleri yerine getirmede son yıllarda çok yararlandıkları mali bir araç ortadan 

kalkmıştır. Bu durumda yasal açıdan mülki idarenin esasları açıkça düzenlenmese de 

dolaylı ve köklü bir etkilenmenin olduğu açıktır. 

Mülki idarenin temel düzenlemesi olan 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 1949 

yılında çıkarılmış olmasına rağmen halen yürürlüktedir. Dönüşüm sağlanırken mülki 

idare doğrudan reforma tabi tutulmamış, güncel gelişmelere göre kanunda bazı 

değişiklikler yapılması ya da başka kanunlarla 5442 sayılı kanunun maddelerinin 

değiştirilmesi veya geçersiz kılınması yoluna gidilmiştir. Kapsamlı bir reform yerine 

kanunun pek çok maddesi değiştirilerek gelişen koşullara uydurulmaya çalışılmıştır. 

Bu nedenle mülki idarede değişiklik yaratan düzenlemeler parça parça ve oldukça 

geniş bir zaman diliminde gerçekleşmiştir. Kamu yönetimi mekanizması kendisine 

yüklenen işlevleri yerine getirecek bir yapı ve işleyişe kavuşturulma amacıyla sık sık 

gözden geçirilmiş, bu bağlamda pek çok rapor ve projeler hazırlanmıştır. Önemli bir 

husus Osmanlı’dan günümüze reform girişimlerinin genelde etki-tepki ilişkisi 

çerçevesinde ve çoğunlukla birbirine zıt karakterde tekrarlana gelmesidir. 

Türkiye’de devletin dönüşümü ile ilgili yapılan reform düzenlemelerinde 

dikkat çekici bir şekilde klasik anlamda “yerelleşme”ye önem atfedildiği 

görülmektedir.  Yerelleşmeye yapılan vurgu aslında Osmanlı İmparatorluğu’nun son 

dönemlerinde başlayıp, günümüze kadar devam eden tartışmalarla ilgilidir. Prens 

Sabahattin ve taraftarlarının savunduğu fikirler 100 yıllık bir gecikmenin ardından 

hayata geçmiş görünmektedir. 2002 sonrası yerel yönetim reformlarını 

gerekçelendirirken birinci boyut yerel yönetim sisteminin eskiliğinden dolayı yeni 

gelişmelere ayak uydurma zorunluluğu, diğer boyut merkezin yetkilerinin kısılması 

için yetkilerin yerel yönetimlere devredilmesidir. Anayasa, merkez-yerel yönetim 

ilişkisinde hangisinin ağırlıklı olacağına dair belirleyici bir hükmü açıkça koymasa 

da 2002 sonrası gerçekleşen Türk kamu yönetimi reformuna kadar yönetim sistemi 

merkezi ağırlıklı olarak işlemiştir.  

                                                 
509 Öte yandan il özel idarelerinin kapatılmasının ardından kurulan YİKOB’ların tüzel kişiliğinin 

olmaması ödeneklerin doğrudan kaymakamlıklara gönderilmesine neden olmuştur. Bu durum 

özellikle büyükşehir ilçe kaymakamları tarafından olumlu karşılanmaktadır. 
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2002 sonrası Türk kamu yönetimi reformu, 24 Ocak 1980 kararları ile 

başlayan “yapısal uyarlama reformları”nın ikinci büyük dalgasıdır. Yapısal uyarlama 

reformlarının temel amacı, liberalizasyon, özelleştirme ve yerelleştirme aracılığıyla 

devletin küçültülmesi olarak göze çarpmaktadır. İlk dalga, ülke ekonomisini büyük 

bir çöküşle karşı karşıya bırakan ekonomik ve mali liberalizasyon politikaları 

olmuştur. Bu politikalar sonucunda ülke 1994 ve 2000-2001 yıllarında iki büyük 

ekonomik kriz yaşamıştır. Dalgaların ikincisi, siyasi ve idari liberalizasyon 

politikaları olarak kamu yönetimi reformları adıyla ülke gündemine sokulmuştur.510 

Reform düzenlemeleri büyük oranda tamamlanmış olup son aşama olarak anayasanın 

değiştirilmesi çalışmaları devam etmektedir. 

Aslında Türk kamu yönetiminde ve mülki idarede reform yapılması fikri 

öteden beri mülki idare amirlerinden destek bulmuştur. Yine mülki idarenin 

işlevlerinin ne olması gerektiği hususu da üzerinde sürekli çalışılan konulardan 

birisidir. En son 2013 yılında Türk İdareciler Derneği tarafından İnternet aracılığıyla 

yapılan çevrim içi bir ankette “mülki idare sisteminde ortaya çıkan yeni şartlar göz 

önünde tutularak yeni bir reform çalışması yapılmalıdır” fikrinin ankete katılanlar 

tarafından %93’lük desteğe sahip olduğu görülmüştür.511 2014 yılında Türk İdari 

Araştırmalar Vakfı (TİAV) tarafından yaptırılan bir diğer araştırmanın özellikle 

“Vatandaş Algısı” başlıklı kısmı çalışmamız bakımından kayda değerdir.512 35 ilde 

3050 kişiyle yapılan görüşmeler sonucunda hazırlanan rapordaki en önemli 

sonuçlardan birisi “vatandaş açısından vali ve kaymakamın sahip olması gereken 

özellikler”in başında “tarafsız, dürüst, tutarlı ve adil olması”nın sayılmasıdır. İkinci 

sırada “halkla iç içe/halka yakın olması” belirtilmektedir. Bu sonuçlar yine aynı vakıf 

tarafından desteklenen 2003 yılı araştırma sonuçlarıyla tutarlı görünmektedir.513 

                                                 
510  Birgül Ayman Güler, “İkinci Dalga: Siyasal ve Yönetsel Liberalizasyon (Kamu Yönetimi Temel 

Kanunu”, Kamu Yönetimi Reformu İncelemeleri: Mülkiye’den Perspektifler, (Özel Sayı), 

Tartışma Metinleri, A.Ü. SBF, No: 59, Kasım 2003, s. 1.  
511  Ankete 21 vali, 64 mülkiye müfettişi, 47 merkezde görevli mülki idare amiri, 127 vali yardımcısı, 

412 kaymakam, 70 kaymakam adayı olmak üzere toplam 741 mülki idare amiri katılmıştır. Mülki 

İdare Amirleri Anket Çalışması, s. 21, 

http://www.tid.web.tr/ortak_icerik/tid.web/ANKET%20SONUCU/TID_ANKETI.pdf, 

(14.08.2013). 
512  Ayrıtılı bilgi için bkz: Toplumda İçişleri Bakanlığı ve Mülki İdare Amirleri Algısı, Rapor I: 

Vatandaş Algısı, TİAV, Pozitif Matbaa, Ankara, 2013. 
513  Halkın Mülki İdareye Yönelik Tutum ve Beklentileri, (Ed: Cahit Emre), İçişleri Bakanlığı 

Strateji Merkezi Başkanlığı, Yayın No. 1, Ankara, 2003. 

http://www.tid.web.tr/ortak_icerik/tid.web/ANKET%20SONUCU/TID_ANKETI.pdf
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2002 öncesinde mülki idare amirlerinin de katıldığı başka bir araştırmada, il 

yönetimine ilişkin soruları yanıtlayan 326 il/ilçe yöneticisinden %89’luk bölümü 

(290 kişi) mevcut mülki idare sisteminin Türkiye için yeterli olmadığını, bunun 

nedeni olarak uygulamada bulunan yasal düzenlemelerin yetersiz kalması ile mevcut 

il idaresinin günün gelişen ve değişen koşullarına uygun olmamasının 

gösterilebileceğini öne sürmektedir.514 Bu araştırmanın gösterdiği gibi 2002 

reformları öncesinde taşrada görev yapan üst düzey yöneticilerin önemli bir kısmı il 

(mülki) sisteminin yetersizliğinden yakınmaktadır. Yine 2002’de yapılan bir 

araştırmanın sonuçlarına göre mülki idare amirleri sistemin bugünkü koşullarda 

geçerliliği konusunda ikiye bölünmüştür. Araştırmada mülki idare amirlerinin 

neredeyse yarısı (%48,4) mülki idarenin artık bir geçerliğinin kalmadığını 

belirtmişlerdir. Sistemin geçerli olduğu düşüncesinin en az kaymakamlar ve vali 

yardımcıları, en çok da valiler arasında yaygın olduğu anlaşılmaktadır.515 Mülki idare 

mensupları reformun mülki idareyi güçlendirmesini beklemekteyken mülki idarede 

reform gerçekleşmemiş; yerel yönetim reformu düzenlemeleri tersine bir ivmeyi 

beraberinde getirmiştir. 2002 Araştırması kapsamında görüş belirten mülki idare 

amirlerine göre bu süreçte aşırı merkeziyetçilik, koşulların değişmesi ve irrasyonel 

kademelenme önemli rol oynamaktadır.516 Dile getirilen her 3 husus ayrı ayrı 

değerlendirildiğinde “merkeziyetçilik” kavramından yetki genişliği uygulamalarının 

azaltılmasına duyulan tepkiyi; “koşulların değişmesinden” 1949 yılından bu yana 

idari, iktisadi ve toplumsal içerikli pek çok değişikliğin söz konusu olduğunu ve 

5442 sayılı kanunun bu değişikliklere cevap veremediğini; “irrasyonel 

kademelenme”den ise il ve ilçe sayısının nesnel ölçütler koyulmadan çoğaltılmasını 

anlamak daha doğru olacaktır. Konunun bu boyutu ileride ayrıntılı inceleyeceğimiz 

“ölçek” tartışmalarıyla yakından ilgilidir. Mülki kademe ölçeklerinde, duyulan 

memnuniyetsizliğe rağmen, herhangi bir değişiklik yapılmadığı halde 6360 sayılı 

kanunla büyükşehir belediyelerinin ölçeği büyütülmüştür. Görüldüğü gibi reform 

kanunlarının genel gerekçeleri içinde önem bir yer tutan merkeziyetçilik mülki idare 

                                                 
514   Vedat Atacan, Yerel Yönetimlerde İl Planlamasının İşlevi, Yüksek Lisans Tezi, 1995,  

(http://www.icisleri.gov.tr/_Icisleri/WPX/tezler_ilplanlamasi.doc), (10.04.2006). 
515  Cahit Emre, “Mülki Yönetim Sisteminin Geçerliği”, İyi Yönetim Arayışında Türkiye’de Mülki 

Yönetimin Geleceği, (Ed. Cahit Emre), Türk İdari Araştırmalar Vakfı Yayını, Ankara, 2002, s. 

219. 
516  İyi Yönetim Arayışında Türkiye’de Mülki İdarenin Geleceği, 2002. 

http://www.icisleri.gov.tr/_Icisleri/WPX/tezler_ilplanlamasi.doc
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amirlerinin de hoşlanmadığı bir uygulamadır. Merkezin temsilcisi olarak görev 

yapan mülki idare amirlerinin merkeziyetçilikten şikâyet etmesini iyi tahlil etmek 

gerekir. Merkezin atadığı kişiler olarak mülki idare amirleri daha fazla yetki genişliği 

talebinde bulunmaktadır. Çünkü mülki idare amirlerinin bazı yetkilerinin merkeze 

aktarılmasına yani yetki temerküzüne,  yönelik çeşitli düzenlemeler bulunmaktadır. 

Benzer tartışmalar Fransa’da yaşanmış olup, Fransa’da da valiler, bakanlıkların 

mülki idare yerine doğrudan kendi taşra teşkilatlarıyla ilişki kurma ve yetki aktarma 

yoluna gitmesinden şikâyet etmektedir. Bölge valilerinden birisi, Altyapı 

Bakanlığı’na bağlı kuruluşların kendisini önemsemediğini söylemiştir.517 Geçmişte 

devletin alan örgütlenmesine yönelik farklı uygulama denemelerine rastlanılmıştır. 

Bakanlıklar kendilerine bağlı taşra birimlerini doğrudan kendileri yönetmek 

istedikleri için mülki idareyi aracı kılmaktan vazgeçer hale gelmiştir. Böylece 

bakanlıkların kendi taşra birimleriyle ilişkileri doğrudan ve aracısız 

gerçekleşebilmektedir. Çeşitli bakanlıkların bölge müdürlüklerini bu kapsamda 

değerlendirmek gerekir. 2002 yılına kadar yapılan araştırmalarda mülki idare 

amirlerinin en çok şikâyet ettiği kurumlar bölge müdürlükleridir. Doğrudan 

merkezden ödenek ve emir alan bölge müdürlükleri mülki idarenin en ciddi rakibi 

olarak görülmüştür. Bölge müdürlükleriyle ilgili standart bir yapılanma biçimi ortaya 

konmadığından her bakanlık ya da kamu kurum ve kuruluşu kendi ihtiyaç ve hizmet 

gereği ölçüsüne göre farklı illeri kapsayacak biçimde bölge müdürlüğü kurmuştur. 

Bölge müdürlüklerinin fazlalaşması mülki idareyi aşındıran en önemli nedenler 

arasında gösterilmiştir. 

Bakanlıkların, taşradaki işlerini vali ve kaymakamlar eliyle görmesi ve kendi 

il teşkilatlarını buna göre örgütlemesi gerekirken, son dönemde de merkeze doğrudan 

bağlı ve mülki idare dışında örgütlenmiş teşkilatlanma örneklerine rastlanılmaktadır. 

Örneğin, 3046 sayılı kanunun 17. maddesinde sözü edilen bakanlıkların taşra 

teşkilatlanmasındaki esaslardan farklı biçimde Sağlık Bakanlığı tarafından 

                                                 
517  Alistair Cole, “The French State and its Territorial Challenges” s. 10, 

http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ve

d=0CEQQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.congresafsp2009.fr%2Fsectionsthematiques%2Fst

3%2Fst3cole.doc&ei=2lg0U86iLJKThQf2x4CQAQ&usg=AFQjCNGKRB69OeW0jw18eh2nB9f

dg8MfBg&bvm=bv.63808443,d.bGE,  (12.05.2013). 

http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CEQQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.congresafsp2009.fr%2Fsectionsthematiques%2Fst3%2Fst3cole.doc&ei=2lg0U86iLJKThQf2x4CQAQ&usg=AFQjCNGKRB69OeW0jw18eh2nB9fdg8MfBg&bvm=bv.63808443,d.bGE
http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CEQQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.congresafsp2009.fr%2Fsectionsthematiques%2Fst3%2Fst3cole.doc&ei=2lg0U86iLJKThQf2x4CQAQ&usg=AFQjCNGKRB69OeW0jw18eh2nB9fdg8MfBg&bvm=bv.63808443,d.bGE
http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CEQQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.congresafsp2009.fr%2Fsectionsthematiques%2Fst3%2Fst3cole.doc&ei=2lg0U86iLJKThQf2x4CQAQ&usg=AFQjCNGKRB69OeW0jw18eh2nB9fdg8MfBg&bvm=bv.63808443,d.bGE
http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CEQQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.congresafsp2009.fr%2Fsectionsthematiques%2Fst3%2Fst3cole.doc&ei=2lg0U86iLJKThQf2x4CQAQ&usg=AFQjCNGKRB69OeW0jw18eh2nB9fdg8MfBg&bvm=bv.63808443,d.bGE
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koordinatör müdürlük uygulaması getirilmiştir.518 Sağlık Bakanlığı,  “Sağlıkta 

Dönüşüm Programı” çerçevesinde 29 ilde bölge teşkilatlanması kurmuştur.519 

Anayasa ve 3046 sayılı kanunun öngördüğü il sisteminin dışında kurulabilecek bölge 

teşkilatlarına da benzemeyecek bu yapılanma birden fazla ili ilgilendiren konularda 

Sağlık Bakanlığı’nın bir ili diğerlerinin üzerinde koordinatör olarak ataması 

sonucunu doğuracağından mülki idare sistemine uymamaktadır. Bölge 

teşkilatlanması yakın zamana kadar merkezi yönetime yardımcı olmak üzere 

kullanılmışken Sağlık Bakanlığı uygulamasında yerelleşme aracı olarak 

düşünülmüştür. Benzeri örnekler dikkate alınarak 2002 öncesi bölge 

teşkilatlanmasıyla 2002 sonrasını ayırmak daha doğru olacaktır. 

 

a. Sınırlı Valiliğe Geçiş ve Eleştiriler 

2002 sonrası Türk kamu yönetimi reformu, merkez ve yerel yönetim birimleri 

arasındaki işbölümünü değiştirmeyi amaçlayan bir temelde yürümektedir.520 Bu 

durum doğal olarak mülki idarenin yetki ve sorumluluklarında azalma ile 

sonuçlanmış; sınırlı valiliğe geçişe yönelik hızlı bir ilerleme kaydedilmiştir. Bu 

süreçte aslında çalışma içerisinde sürekli vurgulandığı gibi mülki idareyi doğrudan 

hedef alan reform düzenlemelerine de gidilmemiştir. Buna karşılık pek çok 

düzenleme dolaylı biçimde mülki idareyle ilgili değişiklikleri içermektedir. Örneğin 

Birinci Bölüm’de vurgulandığı üzere uzun bir süre mülki idare içerisinde hizmet 

veren idare kurullarının görevlerinden yargılama görevi yakın zamanda ortadan 

kalkmıştır. 

Bu noktada mülki idarenin, merkezin taşradaki yansıması olmasını sağlayan 

araçların en önemlilerinden idare kurullarıyla ilgili gelişmeleri yakından incelemek 

gerekir. Başlangıçta merkezdeki Bakanlar Kurulu’na benzer amaçlarla kurulan bu 

yapılar zamanla işlevsizleşmiş ve sembolik görevler üstlenir hale gelmiştir. 

                                                 
518   Sağlık Bakanlığı’nın teşkilat yapısını düzenleyen KHK’nin 25/5. maddesinde “Birden fazla ildeki 

sağlık hizmetlerinin bir arada değerlendirilmesi, gelişmişlik farklarının giderilmesi ve hizmetlerin 

ve ihtiyaçların müşterek planlanması amacıyla Bakanlıkça belirlenen illerdeki müdürlerden biri 

koordinatör olarak görevlendirilebilir” denilmiştir. 
519  Bu konuda daha geniş bilgi için bkz: Barış Övgün, Aziz Küçük, “Sağlık Hizmetlerinde Yeniden 

Ölçeklendirme: Bölge Uygulamaları”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 46, Sayı 1, Ankara, Mart 

2013, s. 57-80. 
520  Can Umut Çiner, “Devlet Reformunda Yerelleşme ve Bölgeselleşme Üzerine”, Memleket 

Siyaset Yönetim, Cilt 5, Sayı 12, Ankara, 2010, s. 168. 



 173 

Geçmişte il idare kurullarının en önemli görevlerinin başında 1913 tarihli 

Memurin Muhakematı Kanunu uyarınca ilde görevli personelin görevleri ile ilgili 

ve/veya görev başında işledikleri suçlarla ilgili adli soruşturma başlatılmasına ya da 

başlatılmamasına karar vermek gelmekte idi. Çalışmanın Birinci Bölümü’nün 

sonunda belirtildiği üzere 4483 sayılı kanun bu görevi vali ve kaymakamlarla diğer 

bir takım görevlilere vermiştir. Yine il idare kurulunun mevzuat çerçevesinde verdiği 

bazı idari yaptırım ve cezalar zaman içerisinde elinden alınmış ve vali ve 

kaymakamlarla diğer görevlilere verilmiştir. İlk bakışta mülki idare amirlerini 

güçlendirmiş gibi görünen bu değişiklikler aslında mülki idarenin zayıflaması 

anlamına gelmektedir. Çünkü bu kurullar en başından beri mülki idarenin temel 

unsuru olarak öne çıkmıştır. Mülki idare amirlerinin etkinliği bu kurulların etkin 

olması ile doğru orantılıdır. İl idare kurullarının yapısında değişiklik getiren bir diğer 

uygulama Gelir İdaresi Başkanlığı’nın kurulmasıdır. Bu şekilde mülki idarenin 

ortaya çıkış sürecinde valilerin yanında vergi toplama görevi ile ilgili oldukça önemli 

bir görev üstlenen kurul üyesi defterdarlar vergi toplama işinde etkisiz hale gelmiştir. 

Defterdarlıkların yerine il sistemine göre örgütlenmemiş, bölge teşkilatlanmasına 

giderek mülki idarenin dışına çıkmış bir gelir idaresi yapılandırılmıştır. Bu gelişme 

daha önce vurguladığımız 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9/h. maddesindeki 

valinin devlet gelirlerinin toplanması ve artırılmasına yönelik görevlerini 

sınırlamıştır. İl idare kurullarının yakın zamana kadar yürürlükte olan ve görevlerinin 

önemli bir bölümünü kapsayan yeşilkart uygulaması ve 65 yaşını aşmış fakir ve 

muhtaç kişilerle özürlülere aylık bağlanması konularında karar verme yetkisi il ve 

ilçelerde kurulu bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına verilmiştir. 

11.10.2011 tarihli ve 662 sayılı KHK’nin 9. maddesi hükmü gereğince bu değişiklik 

yapılmış; Yeşilkart Kanunu iptal edilirken 2012 yılından itibaren 01.10.2008’de 

yürürlüğe giren 5510 sayılı kanun uyarınca yeşilkartlılar Sosyal Yardımlaşma ve 

Dayanışma Vakıfları tarafından genel sağlık sigortası kapsamında yapılacak gelir 

testlerine tabi tutulmaya başlanmıştır. 

İdare kurullarının diğer görevleri de sembolik düzeye indirgenmiştir. Bu 

durumun sonucu yerelde küçük bir kabine işlevi gören bu kurulların ve kabinenin 

başında yer alan mülki idare amirlerinin işlevsizleşmesidir. Bir diğer düzenleme 

yoluyla mülki idarenin koordinasyon görevi açısından önem taşıyan ve 5442 sayılı 
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kanunun 25. maddesiyle öngörülen “İlçe çevresindeki belediyelerin başkanlarıyla 

köy muhtarları, üst makamlara kendi idarelerinin iş ve ihtiyaçlarıyla ilgili 

yazışmalarını kaymakamlık vasıtasıyla yaparlar” hükmü, 5393 sayılı Belediye 

Kanunu’nun 78. maddesindeki “Belediye, kamu kurum ve kuruluşlarıyla doğrudan 

yazışabilir” hükmüyle geçersiz kılınmıştır. Valilik ve Kaymakamlık Birimleri 

Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin521 7. maddesi yeni durumu “Merkezi 

idarenin merkez kuruluşları ile il ve ilçe kuruluşları arasındaki yazışmalar valilik 

kanalı ile yapılır…” diye özetlerken, merkezi yönetim birimlerinin koordinasyonu ile 

yetinilmesini öngörmüştür. Yeni durumun doğal sonucu yerel yönetim birimlerinin iş 

ve işlemleri hakkında mülki idarenin bilgi ve yetki sahibi olmaması; koordinasyon 

görevlerinde aşınma meydana gelmesidir. Ayrıca bu yazışmalar üzerindeki şekil ve 

içerik bakımından dolaylı olarak gerçekleşen idari vesayet kaldırılmıştır. 

Ertürk, sınırlı valilikle ilgili en önemli ipuçlarından birisinin 1. Sınıf mülki 

idare amirliği uygulamasını getiren ve 1700 sayılı Dâhiliye Memurları Kanunu’nda 

değişiklik yapan kanunun gerekçesinde bulunduğunu belirtmektedir.522 5540 sayılı 

kanunun gerekçesinde, İçişleri Bakanlığı’nın taşra teşkilatı olarak, vali ve 

kaymakamın ise yetki genişliği ilkesine göre hizmet gören il sistemi içinde İçişleri 

Bakanlığı’na verilmiş görevleri, kendilerine bağlı teşkilatlar eliyle merkezi hükümet 

adına yürüten kamu görevlileri olarak tanımlandığını; valinin devletin ve tek tek 

bakanların temsilcisi olma özelliğine yer verilmediğini, yalnızca merkezi hükümetin 

temsilcisi olma statüsünün vurgulandığını; hükümetin temsilcisi olarak vali ve 

kaymakamın görev ve yetkilerinin ise yalnızca İçişleri Bakanlığının faaliyet alanı ile 

sınırlandırıldığını vurgulamıştır.523 

Sınırlı valiliğe gidiş konusundaki algıyı destekleyen başka uygulamalar da 

bulunmaktadır. Söz konusu algı mülki idare amirlerinin hizmet verdikleri binalara bile 

yansımıştır. İlçelerde kaymakamların hizmet verdiği “kaymakamlık” olarak da 

bilinen binalar aslında “Hükümet Konağı” olarak adlandırılmaktadır. Valilik binaları 

için de aynı durum söz konusudur. Bu adlandırmada temel etken vali ve 

kaymakamların il ve ilçelerde devlet ve hükümet temsilcisi olduklarının 

                                                 
521   08.06.2011 tarihli ve 27958 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 
522  Nuray Ertürk Keskin, Türkiye’de Devletin Toprak Üzerinde Örgütlenmesi, 2009, s. 501-502. 
523  5540 sayılı kanunun gerekçesi için bkz: 

       http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem22/yil01/ss461m.htm, (18.03.2008). 

http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem22/yil01/ss461m.htm
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vurgulanması ve merkezi hükümetin taşra teşkilatlarındaki birimlerin bir arada 

hizmet vermesi yoluyla verimli ve hızlı çalışmalarının sağlanması amacıdır. Bu 

şekilde çalışanların denetimi de sağlanmakta; vatandaşın devlet dairelerindeki işleri 

için farklı farklı yerlere gitmesinin getirdiği zorluk ortadan kaldırılmış olmaktadır. 

Mevzuata göre, “İçişleri Bakanlığı’nın görüşünü almak suretiyle hükümet 

konaklarının yapımını programlamak, satın alma işlemlerini yürütmek ve bunların 

onarımlarını yapmak” Maliye Bakanlığı Millî Emlak Genel Müdürlüğü’nün görevleri 

arasında sayılmıştır.524 Bu hükme göre, hükümet konakları veya ilave bloklarının 

yatırım programına alınmaları ve yapımları için gerekli işlemlerin yürütülmesi 

Maliye Bakanlığı tarafından yerine getirilmekteyken 2009 yılı başından itibaren 

Maliye Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında yapılan mutabakat doğrultusunda 

hükümet konaklarının yapım, bakım ve onarımına ilişkin iş ve işlemler artık İçişleri 

Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Mülki idare amirleri tarafından bu durum 

olumlu karşılanmıştır. Çünkü Maliye Bakanlığı’nın hükümet konaklarının ihtiyaçları 

ile yeterince ilgilenmediği düşünülmektedir. Ayrıca zaman içinde birçok bakanlık 

daha iyi hizmet verme gerekçesi ile özellikle biraz büyük il/ilçelerde hükümet 

konaklarının dışında kendi birimleri için bina yapmak yoluyla hükümet konaklarını 

bu açıdan işlevsiz bırakmıştır. Öte yandan, hükümet konaklarının yapım, bakım ve 

onarımına ilişkin iş ve işlemlerin İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülmesi valilik ve 

kaymakamlıkların sadece İçişleri Bakanlığı temsilcisi olduğu algısının güçlenmesine 

de hizmet etmektedir. 

Yetkileri merkezde toplamaya yönelik düzenlemelerin yanında Türk kamu 

yönetimi reformunun en önemli sonuçlarından birisi öncesinin aksine, merkez-yerel 

dengesinde yereli öne çıkaran anlayışın gelişmesi olmuştur. Bu kapsamda son dönem 

kamu yönetimi reformu düzenlemelerinde yetkileri merkezde toplamaya yönelik 

olanlardan daha fazla biçimde yerel yönetimlere yönelik kanunlar mülki idareyi 

etkilemiştir. 

Mülki idareyi olumsuz etkileyen reform düzenlemelerinden olan 5302 sayılı 

kanundaki bazı hükümlere mülki idare amirleri, özellikle valiler tarafından eleştiri 

getirilmiştir. Valiler, yeni kanunla kendi başkanlarını seçen il genel meclislerinin 

elde ettikleri “bağımsızlıklarını” hissettirmek amacıyla valilerden gelen teklifleri 

                                                 
524  13.12.1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK’nin 

543 sayılı KHK ile değişik 13/j. maddesi. 
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keyfi olarak reddettiklerinden, popülizm ve yerel dengelerdeki güç-çıkar ilişkilerine 

göre karar verdiklerinden şikâyet etmiştir. 5442 sayılı kanuna göre 

cumhurbaşkanının ve hükümetin temsilcisi ve bakanların idari ve siyasi yürütme 

organı olan valinin yerel bir meclis olan il genel meclislerine karşı sorumlu olmasını 

ve faaliyetinin il genel meclisince karara bağlanmasını, valinin yasal statüsü ve 

konumu ile uyuşmaz görmektedirler. Bu çerçevede 5302 sayılı kanunun 25 ve 30. 

maddelerinde yapılacak değişiklikle genel sekreterlerin il encümenine başkanlık 

yapması ve mali sorumlulukların genel sekreterce üstlenilmesi önerilmiştir. 

Anayasanın 127. maddesinde öngörülen vesayet yetkisinin açıkça kanunda yer 

almaması eleştirilirken il özel idarelerinin, belediyelerden farklı özellikleri olan bir 

yerel yönetim kademesi olduğu, birçok bakanlık ve genel idare kuruluşunun 

taşradaki hizmetlerine aracılık ettiği, bütçelerine bu amaçla kaynak aktarımı 

yapıldığı, bu nedenle il genel meclisi kararlarının valinin onayına tabi tutulması 

gerektiği ileri sürülmüştür.525 

Mülki idarede yaşanan gerileme döneminin en somut kanıtlarından birisi olan 

5302 sayılı kanuna kapsamlı bir eleştiri mülki idare amirlerinin mesleki derneği olan 

Türk İdareciler Derneği’nden gelmiştir. Dernek 6 başlık altında söz konusu kanunla 

ilgili görüşlerini açıklamıştır:526 

-   Vali, il genel meclisi başkanlığından alınmamalıdır. 

-   İl özel idareleri yeni yasal düzenlemeyle ekonomik açıdan yine tümüyle 

devlete bağımlılığını sürdürmektedir. 

-   Önemli bir hizmet birimi olan ilçeler için adem-i merkeziyet anlayışına 

uygun bir düzenleme yapılmamıştır. 

-   Anayasanın 127. maddesine rağmen il encümeninde kamu görevlilerine 

yer verilmektedir. Bu konuda Anayasa değişikliğine ihtiyaç vardır. 

-   İl özel idarelerinin denetlenmesine yönelik düzenleme ülke ve yönetim 

gerçekleriyle bağdaşmamaktadır. 

                                                 
525  Daha geniş bilgi için bkz: Niyazi Tanılır, “İl Özel İdarelerinde Valinin Konumu Yeniden 

Düzenlenmelidir”, İdarecinin Sesi Dergisi, Cilt 22, Sayı 127, Ankara, Mart-Nisan 2008, s. 45-46. 
526  Daha ayrıntılı bilgi için bkz: “Türk İdareciler Derneği’nin İl Özel İdare Yasası Hakkındaki 

Görüşleri”, İdarecinin Sesi Dergisi, Sayı 107, Ankara, Kasım-Aralık 2004, s. 4-5. 
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-   Yeni kanunda il özel idare yönetimi ile mülki idare amirliği mesleğinin 

sadece vali ve kaymakam unvanı taşıyanların görevli sayılması yönetim 

gerçekleriyle bağdaşmamaktadır. 

Bu itirazların ardından son maddede belirtilen hususla ilgili olarak 2005 

yılında vali yardımcıları da 5302 sayılı kanun kapsamına dâhil edilmiştir. Esasen bu 

itirazların hizmetle ilgili yönlerinde haklılık payı bulunmasıyla birlikte konunun bir 

de mali boyutu vardı. Vali ve kaymakamlar, il özel idarelerinde gördükleri hizmet 

karşılığında ödenek almaktadır. Vali yardımcılarının kanun kapsamına alınmaması 

bu ödenekten mahrum olması sonucunu doğurmuş ve aynı meslek grubu içerisinde 

mali adaletsizlik yaratmıştı. 5197 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun Cumhurbaşkanı 

tarafından geri gönderilme gerekçelerinden birisi bu mali adaletsizlik olmuştu. 

Bunun üzerine 2005 yılında 5302 sayılı kanunun 32. maddesinde yapılan değişiklikle 

vali yardımcıları kanun kapsamına alınmış ve bu adaletsizlik giderilmişti. Ancak 

kanunun 63. maddesindeki ödeneklere dair hüküm 666 sayılı KHK’nin 1. maddesi ile 

kaldırılarak genel bütçe içerisine alınmıştır. Bu durumun anlamı mülki idare 

amirlerinin, il özel idareleriyle organik bağının kesilmesidir. 

Yine bu derneğin genel başkanınca 2009 yılında 5302 sayılı kanuna yeniden 

eleştiriler yöneltilmiştir.527 Söz konusu eleştirilerde en çok yer verilen husus valinin 

il genel meclisi başkanlığından alınması olmuştur. Kanunun 29. maddesi ile il özel 

idaresinin başı ve mercii kabul edilen valinin karar organı olan il genel meclisine 

sıradan bir vatandaş gibi katılabilecek olması eleştirilmiş, 13. maddede öngörülen 

valinin önerdiği hususların il genel meclisinde görüşülmesinin keyfi olarak sonraki 

oturumlara bırakılabileceğine dikkat çekilmiştir. Bu eleştiri konusu 6360 sayılı 

kanunun 20. maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “Valinin önerdiği 

hususlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “meclisin ilk toplantısında” ibaresi 

eklenerek düzeltilmiştir. Faaliyet raporlarının sunumu bu yazıda da eleştiri konusu 

yapılmıştır. Yazının değindiği bir başka konu bazı merkezi yönetim kuruluşlarının 

taşraya devrinin düşünüldüğü bir ortamda bu devir gerçekleştiğinde vali-il genel 

meclisi uyumsuzluğunun sorun yaratabileceğidir. İl genel meclisi kararlarının 

kesinleşmesi ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi’nin 18.01.2007 tarihli ve E. 

2005/32, K. 2007/3 sayılı iptal kararıyla valiye önemli bir güç sunduğu ifade 

                                                 
527  Saffet Arıkan Bedük, “İl Özel İdaresi Kanunu ve Uygulanmasına Dair Bazı Tespitler”, İdarecinin 

Sesi Dergisi, Sayı 136, Ankara, Kasım-Aralık 2009, s. 32-34. 
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edilmiştir.528 Söz konusu Anayasa Mahkemesi kararıyla 5302 sayılı kanunun 15. 

maddesinde yer alan “... yeniden görüşülmesi istenip de il genel meclisi üye tam 

sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen kararlar …” hükmü iptal edilmiştir. Bu 

durumun pratik sonucu valinin yeniden görüşülmesini istediği il genel meclisi (İGM) 

kararlarıyla ilgili olarak İGM’lerin ısrar etme şansının kalmamasıdır. İGM, valinin 

yeniden görüşülmesini istediği kararla ilgili yeniden görüşüp aynı kararı alabilir. Bu 

durumda valinin kararın yeniden görüşülmesini istemesine ve aynı senaryonun 

sonsuz defa tekrarlanmasına engel bir durum yoktur. Valinin yeniden görüşülmesini 

istediği kararların kesinleşmesi de mümkün olmadığından İGM tarafından valinin 

yeniden görüşülmesini istediği kararlarda valinin görüşlerinin dikkate alınması gibi 

pratik bir sonuç ortaya çıkmaktadır. 

Vali-İGM başkanı gerginliğinin özel idare hizmetlerinin planlanmasında ve 

yürütülmesinde etkinliği azaltacağı; İGM toplantılarına ildeki kamu kurum ve 

kuruluşlarının amirlerinin çağrılıp bilgi alınması uygulamasında valinin atlanarak 

İGM başkanının yazısının gönderilmesinin İGM başkanına, valinin de üstünde bir 

genel yönetici havası verdiği öne sürülmüştür. Milletvekilleri ile yerel politikacıların 

özel idare işlerini (aynı partidense) İGM başkanı ile konuşup tartışmalarının İGM 

başkanını vali karşısında siyasi açıdan daha güçlü kıldığı; bürokratik açıdan ise 

kanun hükmüne rağmen uygulamada ilin (iktidar) milletvekillerinin mutabık 

kaldıkları birisinin il özel idare genel sekreterliğine atanması dolayısıyla iktidar 

değişikliklerinde valinin üzerinde genel sekreteri değiştirmesi için baskı 

uygulanacağı iddia edilmiştir. Dernek başkanına göre valinin il özel idaresi dışına 

çıkarılması düşünülebilir ama bu durumda il özel idaresi üzerindeki denetiminin 

güçlendirilmesi gerekir. Çünkü il özel idare kaynaklarının büyük bölümü merkezi 

yönetim tarafından sağlanmaktadır. Vurgulanan bu husus daha önce incelediğimiz 

yerel yönetim özerkliğinin artırılması ve vesayetin azaltılması yönündeki çabalarla 

ilişkilidir. İdari vesayet azaltılmış, idari özerklik artırılmış görünürken mali 

özerklikle ilgili bir gelişme kaydedilmemiştir. 

En son olarak 6360 sayılı kanun görünüşte büyükşehir belediyelerini 

ilgilendirirken aslında mülki idare üzerine köklü değişiklikler meydana 

getirmektedir. 6360 sayılı kanunla ilgili olarak mülki idare amirlerinin üyesi 

                                                 
528  29.12.2007 tarihli ve 26741 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 
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bulunduğu Türk İdareciler Derneği Genel Başkanı “Büyükşehir sınırlarının il sınırları 

ile örtüştürülmesi ülkemizde sorunları azaltma yerine artıracak bir uygulamadır” 

açıklamasında bulunmuştur.529 Bu açıklamanın mülki idarenin genel kanaatini 

yansıttığını söylemek mümkündür. “Mahallî müşterek ihtiyaçları” karşılamak üzere 

kurulmuş olan belediyelerin kırsal alanları kapsayacak şekilde sınırlarının 

büyütülmesi ve alan yönetimine dönüşmesi kaygıyla karşılanmaktadır. Bu kaygıların 

en büyüğü kanunla 2014 yerel seçimleri sonrasında 30 il özel idaresinin 

kapatılmasıdır. Mülki idareyle birlikte doğmuş, gelişmiş, özdeşleşmiş bu birimin 

kapatılması valilerin kaynak kullanma ve bütçeye sahip olma yetkilerinin adeta 

bitmesi anlamına gelmektedir. Yine kanunun ilgili hükümlerinin yürürlüğe 

girmesiyle 16.000’den fazla köyün tüzel kişiliği sona ermiş, bu köylerin üyesi 

bulundukları KHGB’ler de tasfiye edilmiştir. Bu gelişmenin doğal sonucu özellikle 

kaymakamların elinde bulunan kaynak kullanma yetkisinin sona ermesidir. Böylece 

AB müktesebatı uyarınca kurulmuş bulunan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme 

Kurumu kırsal kalkınma konusunu mülki idareden bağımsız bir şekilde yönetmeye 

başlamışken kırsal kalkınmada öncü rolü sona eren mülki idarenin işlevlerinden 

birisi daha kaybolmuştur. Köylerin mahallelere dönüşmesiyle bu yerleşim birimleri 

ile mülki idare arasındaki ilişki farklı bir boyuta taşınmıştır. Çünkü organları seçimle 

işbaşına gelmesine rağmen Türk idare mevzuatında mahalleler bir yerel yönetim 

birimi niteliği taşımamaktadır. Daha önceleri mülki idareyle yerel yönetim 

birimlerinden köylerde yaşayanlarla ilgili olarak mülki idarenin üstlendiği 

sorumluluk ve hizmetler artık biçim değiştirmektedir. Sonuçta mahallelerin sayısında 

ciddi bir artış görülürken, yerel yönetim niteliğine sahip olabilmeleri için yeni bir 

düzenleme yapılması ihtiyacı duyulmaktadır. Türk kamu yönetiminin ilginç 

uygulamalarından birisi olan mahalle, tarihsel geçmişi olan, organları mahalledeki 

seçmenler tarafından seçilen, buna karşılık daha çok merkezi yönetime yardımcı 

olarak görev yapan bir birimdir. Yeni düzenlemelerle mahalle muhtarlarına yerel 

düzeyde bazı konularda görevler verilse bile yerel yönetim biriminin başı olarak 

kabul edilmemektedir. Bunda temel etken mahallelerin tüzel kişiliğinin ve bütçesinin 

olmamasıdır. Mahalle Yönetimi 10.04.1944 tarihli ve 4541 sayılı “Şehir ve 

                                                 
529  Saffet Arıkan Bedük, “Yeni Büyükşehir Belediye Yapılanmasının İl Özel İdareleri ve İl İdare 

Sistemine Etkisi” Panelinde yaptığı konuşma metninden, İdarecinin Sesi Dergisi, Sayı 151, 

Ankara, Mayıs- Haziran 2012, s. 6-10. 
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Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanun”a530 göre bir 

muhtar ve ihtiyar heyetinden oluşur. Ayrıca 3/2412 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 

kabul edilen tüzük531 mahallelerin yönetimini, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile 

Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun532 mahalle 

muhtarı ve ihtiyar heyetlerinin seçimini düzenlemektedir. 

Yukarıda izah edilen kaygıları sınıflandırdığımızda; 

1. İl özel idaresi ve köylerin önemli kısmının kapatılmasıyla KHGB’lerin 

lağvedilmesi, vali ve kaymakamların kaynak kullanma ve bütçeye sahip olma 

yetkilerini sona erdirmektedir. Vali ve kaymakamlar artık kaynak dağıtamamakta, 

sadece merkezden gönderilen ödeneklerin kullanımının izlenmesi ve 

koordinasyonundan sorumlu olmaktadır. 

2. Mülki idarenin uzunca bir süre önderlik ettiği kırsal kalkınma konusuyla 

ilgili görevlerinde ciddi bir azalma meydana gelmiştir. 

3. Köylerin mahallere dönüşmesiyle bu yerleşim birimlerinin mülki idareyle 

ilişkisi nitelik değiştirmiştir. 

Büyükşehir belediyelerine yönelik yapılan yeni düzenleme mülki idarenin 

görevlerinin yumuşak bir biçimde büyükşehir belediyelerine devri için gerekli ortamı 

sağlamaya adaydır. Bu yumuşak geçişi sağlamak üzere 6360 sayılı kanun illerde 

valiye bağlı bir İçişleri Bakanlığı birimi olarak Yatırım İzleme ve Koordinasyon 

Başkanlıkları kurulmasını hükme bağlamıştır.533 Bu başkanlıklar, kamu kurum ve 

kuruluşlarının yatırım ve hizmetlerinin etkin olarak yapılması, izlenmesi ve 

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

yürütülmesi, ilin tanıtımı, gerektiğinde merkezi idarenin taşrada yapacağı 

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

hizmetlerinin yürütülmesi, ildeki kamu kurum ve kuruluşlarına rehberlik edilmesi ve 

bunların denetlenmesi gibi görevler üstlenmiştir. Tüzel kişiliği ve bütçesi olmayan 

valiliklerin en azından 30 ilde genel gözetleyici ve koordine edici bir duruma geldiği; 

böylelikle kapsayıcı valilikten sınırlı valiliğe resmen geçildiği, il özel idaresinin 

                                                 
530  15.04.1944 5682 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 
531  26.04.1945 ve 5991 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Şehir ve Kasabalardaki Mahalle Muhtar ve 

İhtiyar Kurullari Tüzüğü. 
532  18.01.1984 tarihli ve 18285 Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 
533  Söz konusu başkanlıklar 6360 sayılı kanunun 34. maddesiyle 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 28. maddesine bir ekleme yapılarak kurulmuştur. 
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yürüttüğü işlerin tamamlayıcısı olarak bu birimin tesis edilmesinden anlaşılmaktadır. 

Öte yandan il özel idarelerinin kapatılmasıyla ilgili olarak yukarıda sayılan 

eleştirileri de karşılayacak biçimde YİKOB’lara tüzel kişilik ve bütçe sağlanmasına 

yönelik hazırlıklar da mevcuttur. Ancak söz konusu hazırlığın yasalaşması halinde 

bile mülki idarenin sınırlı valiliğe doğru evrildiği gerçeği değişmeyecektir. 

6360 sayılı kanunla getirilen uygulamanın bir süre denendikten sonra tüm 

illere yaygınlaştırılmasıyla sınırlı valilikten sonra işlevsel sisteme doğru dönüşümün 

devam etmesi güçlü bir seçenek olarak durmaktadır. Nitekim bu yönde devletin 

yetkili makamlarınca yapılan basın açıklamalarına da rastlanılmıştır. Uygulamanın 

yaygınlaştırılmasıyla bağlantılı biçimde il sayısında azalmaya gidilmesi de gündeme 

gelebilecektir. Benzer gelişme bazı AB ülkelerinde de yaşanmış, örneğin bölgesel 

yapılanmaya sahip İtalya 86 olan il sayısını 2014 yılından geçerli olmak üzere 51’e 

düşürüp, yerel yönetim sayısını da azaltmayı planlamış ancak daha sonra uygulamayı 

ertelemiştir. Yunanistan’ın da il sayısında azaltmaya gittiği daha önce ifade edilmişti. 

Sınırlı valiliğe geçiş konularını da inceledikten sonra toplum gözüne mülki idare 

nasıl algılanmaktadır konusunu ele alalım. 

 

b. Mülki İdare - Toplumsal İlişkiler 

Çalışmanın bu kısmı mülki idarenin toplumdaki karşılığının tespit edilmesi 

amacıyla hazırlanmıştır. Tespitler daha çok sistemin temsilcisi durumundaki mülki 

idare amirlerinin toplumla ilişkileri üzerinden gerçekleşmiştir. Çünkü mülki idare 

amirleri, bulundukları il/ilçelerde devletin en yetkili temsilcileri olarak halkın çeşitli 

sorunlarının çözülmesi için başvurdukları mercilerdir.  

Halktaki mülki idare algısını inceleyebilmek için geçmişten günümüze 

gelişen mülki idare görüntüsüne bakmak gerekir. Mülki idare, Osmanlı 

İmparatorluğu’ndaki halinden bazı değişikliklerle birlikte Cumhuriyet Döneminde de 

taşra örgütlenme biçimi olarak tercih edilirken, bu dönemde toplum ve devletin 

çağdaş yapılanmasını hazırlayan süreçler Batıda olduğu gibi toplumun iç dinamikleri 

tarafından üretilmediği için bu yapılanmanın ölçütlerini askeri-entelektüel bir 

seçkinler sınıfı belirlemiştir.534 Osmanlı İttihatçı geleneğinin Türk kamu yönetimine 

                                                 
534 Himmet Hülür, Anzavur Demirpolat, “Seçkincilik, Aydın Kimliği ve Süreklilik”, Selçuk 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 5, Konya, 1999, s. 369.  
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yansımasının devamı olarak merkeziyetçi anlayışa uygun bir yapı kurulurken 

devletin taşradaki izdüşümü mülki idareye atfedilen önem bürokratik elit olarak 

kabul edilmelerine neden olmuştur. Mülki idarenin devletin somutlaşmış hali 

olduğuna dair algı 1930’lu yılların ikinci yarısında (tek parti olan) Cumhuriyet Halk 

Partisi Tüzüğü’nde yapılan değişiklikle merkezde İçişleri Bakanlarının CHP Genel 

Sekreterliği ve illerde valilerin, ilçelerde kaymakamların CHP il/ilçe başkanlığı 

görevini üstlenmesiyle en üst noktaya taşınmıştır. 

Kimileri tek parti dönemini bürokratik elitlerin altın çağı olarak da 

nitelemektedir.535 Bu görüşle örtüşen biçimde 1950 yılına kadar olan dönemi 

“bürokratik vesayet”, 1960 ve sonrasını yarı vesayet olarak değerlendirenler de 

bulunmaktadır.536 TBMM üyeleri ile ilgili yapılan bir araştırmada ortaya konulduğu 

gibi 1946’ya kadar olan süreçte sivil bürokratların parlamentodaki oranı yarıya yakın 

iken,537 bürokrasinin siyasetle her anlamda uyumu söz konusudur.538  Çok partili 

dönemle birlikte serbest meslek sahipleri ve avukatların oranında büyük artış 

meydana gelmiştir.539 Bu değişiklik aslında kendi içerisinde anlamlıdır. Değişen 

üretim ilişkileri zenginleşen kesimlerin siyaset yapma araçlarını ve oranını 

artırmıştır. Bu nedenle 1950 seçimlerinden sonra bürokrat ağırlıklı olan CHP’nin 

yerine, ayan, eşraf ve iş adamlarından oluşan DP hükümetinin iktidara gelmesi 

sonucunda etkinliğini yitiren bürokrasi konusunda halkın mülki idare algısının 

gerçek boyutu tanımlanmaya başlamıştır. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin 

ekonomideki ağırlığının artmaya başlamasıyla özel sektör, bürokrasiye üstünlük 

sağlamıştır. 1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun kabulünün hemen 

akabinde değişikliklere uğramaya başlamasını da bu gözle değerlendirmek gerekir. 

TBMM üyelerinin profilinde görülen bürokrasiden gelenlerin oranının azalmasına 

benzer bir oransal değişim mülki idare amirlerinin kentsel ya da kırsal kökenli 

                                                 
535  Yusuf Pustu, “Osmanlı-Türk Devlet Geleneğinde Modernleştirici Unsur Olarak Bürokratik 

Elitler”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 2, Ankara, 

2007, s. 206. 
536 İlyas Söğütlü, “Cumhuriyet Türkiyesi’nde Modernlesme ve Bürokratik Vesayet”, Kocaeli 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 19, Sayı 1, 2010, s. 53. 
537 Mehmet Göküş, “Tek Parti Döneminde Türk Kamu Bürokrasisinin Gelişimi”, Amme İdaresi 

Dergisi, Cilt 33, Sayı 2, Ankara, 2000, s. 25. 
538  1920-1957 arasında görev yapmış TBMM üyelerinin profillerini inceleyen ayrıntılı bir araştırma 

için bkz: Frederick W. Frey, The Turkish Political Elite, The M.I.T. Press, Cambridge 

Massachusetts, 1965. 
539  D. Ali Arslan, “Tek ve Çok Partili Dönemlerde Türk Siyasi Elitlerinin Toplumsal Profillerinin 

Karşılaştırmalı Analizi”,  ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, 2005, s. 60, 61. 
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olmasında da görülecektir. Aşağıda ayrıntılı olarak inceleneceği üzere kırsal kesim 

kökenli mülki idare amirlerinin sayısı zamanla artmıştır.  

Halkın mülki idareyi nasıl algıladığı konusu çeşitli araştırmalara konu 

olmuştur. 1976 Araştırması’nda yapılmış bir tespite göre mülki idare olağan 

durumlarda “havale mercii”, olağanüstü durumlarda da “cankurtaran”dır.540 Bu 

tespitten mülki idarenin kolaylaştırıcılık işlevinin o dönemde de farklı koşul ve 

derecelerde gündemde olduğu anlaşılmaktadır. Bu konuya ilişkin yapılan en son 

2013 Araştırmasında elde edilen bulgular son derece dikkat çekicidir:541 

“Vatandaşlar gözünde iyi bir valinin ve kaymakamın öncelikle sahip olması gereken 

özellikler şunlardır: tarafsız, dürüst, tutarlı, adil olması; halkla iç içe, halka yakın 

olması, iletişime açık olması”. Bu bulgular 2002 Araştırması’nın sonuçlarıyla büyük 

oranda benzeşmektedir. Bu araştırma sonuçlarına göre halkın mülki idare amirlerinde 

aradığı özellikler “yansızlık, dürüstlük, halkla iç içe olmak ve sıcak ilişkiler kurmak” 

olarak sıralanmıştı. Girişimcilik ve ekonomik kalkınmaya önem verme halkın 

gözünde bir mülki idare amirinden beklenen birincil özellikler olarak 

sayılmamıştır.542 Söz konusu bulgular yorumlandığında halkın merkezi yönetimin 

atadığı vali ve kaymakamların tarafsız, dürüst, halka yakın ve iletişime açık olmasını 

beklediği anlaşılmaktadır. Halk, merkezden atansa bile mülki idare amirinin 

kendisine yakın davranmasını beklemektedir. Geçmişte sıkça eleştirilen halka uzak 

olma konusuna halkın tepkili olduğu ve mülki idare amirlerinin anlayışlı olmasını 

istedikleri görülmektedir. Tarafsızlık konusu özellikle önemlidir. Devlet ve hükümet 

ayrımına halkın oldukça önem verdiği anlaşılmaktadır. Hukuki zeminde 

kaymakamların hükümetin, valinin hem devletin hem de hükümetin temsilcisi olarak 

tarif edilmesine halkın bakışı, kanundaki açıklamalardan daha farklıdır.  

Öte yandan yolsuzlukla mücadele, girişimci ve yatırımcı olma, hükümete 

yakın olma, devleti ve hükümeti temsil etme gibi özelliklerin halkın öncelikle aradığı 

özellikler arasında yer almaması dikkat çekicidir. Halk valiyi siyasete yani 

hükümete, kaymakamı devlete daha yakın görmektedir. Bu özelliklerden halkın 

mülki idare amirlerinden girişimci ve yatırımcı olma noktasında hizmet beklentisinin 

                                                 
540  Türkiye’de Mülki İdare Amirliği, (ed: Kurthan Fişek), a.g.e. s, 159. 
541  Toplumda İçişleri Bakanlığı ve Mülki İdare Amirleri Algısı, Rapor I: Vatandaş Algısı, 2013, 

s. 65. 
542  Koray Karasu, “Halkın Devlete ve Kamuya Bakışı”, Halkın Mülki İdareye Yönelik Tutum ve 

Beklentileri, İçişleri Bakanlığı, Ankara, 2003, s. 35. 
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olmamasını Yeni Sağ politikalara uygun olarak değerlendirebiliriz. Halk, belki bu 

konuda siyasilerin açıklamalarından etkilenerek belki de devletin dönüşümünde 

izlenen yolu doğru yorumlamasından dolayı mülki idare amirlerinden piyasanın bir 

aktörü olmaya yönelik hizmet üretmesini beklememektedir. Buna karşılık 2001 

yılında yapılan bir araştırmaya katılan mülki idare amirleri yapmaları gerekenlerle 

ilgili sıralamanın başına yörenin ekonomik ve toplumsal kalkınmasını koyarken, 

asayiş, koordinasyon ve temsil işlevlerini daha geride değerlendirmiştir.543 2003 

yılında yapılan başka bir araştırmada vali ve kaymakamların YKİ yaklaşımının 

öngördüğü yöneticilik niteliklerine (girişimci, katılımcı, lider özellikli vb.) değer 

verdiği; kuralcı, korumacı, gösterişi seven vb. olarak belirtilen geleneksel kamu 

yönetimi değerlerine daha az değer verdiği bulgularına ulaşılmıştır.544 Her üç 

araştırmayı birlikte değerlendirdiğimizde halktaki mülki idare beklentisiyle mülki 

idarenin kendi görev sahasını değerlendirmesinde farklı anlayışın hâkim olduğu 

görülmektedir. Halkın mülki idare amirlerinde aradıkları özellikle bağlantılı olarak 

hükümetle ilişkilerinde mesafeli davranması yolundaki beklentiyse son dönemde 

mülki idare amirliği atamalarına yönelik eleştiriler çerçevesinde değerlendirilmelidir. 

Vatandaş nezdinde vali ve kaymakam, devletin sembolü ve temsilcisi olarak kamu 

yararını korumalı, kanunlara uyumu sağlamalıdır.545 Buna rağmen araştırmalardan 

anlaşıldığı üzere mülki idare kalkınma konularıyla ilgilenmeyi tercih etmektedir. Bu 

tercihte halkın ekonomik durumunu iyileştirme hedefi öne çıkmaktadır. Mülki 

idarenin diğer görevlerinin elle tutulur, somut sonuçlarını gözlemlemek ve ölçmek 

zordur. Kalkınma konusunun maddi ve manevi getirileri bu bakımdan mülki idare 

amirlerince daha çok önemsenmektedir. 

2013 Araştırması’na göre halkın mülki idareden öncelikli olarak beklediği 

hizmetlere bakıldığında ilk olarak asayişin sağlanması konusu gelmektedir. İkinci 

öncelik eğitim sorunlarına çözüm üretilmesidir. Üçüncü sırada sağlık konusu 

gelmektedir. Asayiş konusu mülki idarenin ilk kuruluşundan bu yana görev tanımı 

içerisinde yer almaktadır. Asayiş ve güvenlik hizmeti merkezi idarenin taşra 

                                                 
543 Cahit Emre, “Mülki Yönetim Sisteminin İşleyişi ve Sorunları”, İyi Yönetim Arayışında 

Türkiye’de Mülki Yönetimin Geleceği, 2002, s. 250. 
544  Muhammet Kösecik,  Naim Kapucu, Yasin Sezer, “Becoming an Effective Public Manager in the 

Global World: District Governors in Turkey”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 18, Sayı 1, İzmir, 2003, s. 112. 
545  Toplumda İçişleri Bakanlığı ve Mülki İdare Amirleri Algısı, Rapor I: Vatandaş Algısı, 2013, 

s. 66. 
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örgütlenmesinde ana hizmetlerden biri olagelmiştir. 5442 sayılı kanun da mülki idare 

amirlerinin görevlerini sayarken ilk sıraya hep iç güvenliğin sağlanmasıyla ilgili 

olanları koymuştur. Gerçi diğer iki hizmet olan eğitim ve sağlık bakımından da 

benzer şeyler söylenebilir ama 2002 sonrası reformlarıyla bu iki hizmet alanı hızlı bir 

şekilde mülki idareden uzaklaşmıştır. Özellikle sağlık konusunda yaşanan olumsuz 

gelişmeler çalışma içerisinde ayrıntılı biçimde anlatılmıştır.  

Öte yandan, mülki idare amirlerinin sahip olduğu yetkilerle, halkın mülki 

idare amirlerinden beklentileri arasında da farklılıklar bulunmaktadır. Örneğin, 2003 

Araştırmasında mülki idare amirlerine sorulan “kolluk güçleri üzerindeki yetkileriniz 

yeterli mi” sorusuna %84,1 oranında yetersiz cevabı verilmiştir.546 Halkın mülki 

idareden asayişi sağlama konusundaki beklentisine karşılık mülki idare asayişi 

sağlamak için kullanacağı kolluk üzerindeki yetkilerinin yetersiz olduğunu 

düşünmektedir. Öte yandan, 2013 araştırmasında halkın ikinci ve üçüncü sıraya 

yerleştirdiği eğitim ve sağlık konusunda mülki idarenin çözüm üreteme kapasitesi 

çok sınırlı olduğu halde halktan gelen bu tür beklentilerin yorumunun sorunların 

merkeze iletilmesi olarak algılanması şeklinde olması gerektiği ifade edilmiştir.547 

2013 Araştırması ile 2002 Araştırması arasındaki ilgi çekici farklardan birisi 

halkın son yıllarda ön plana çıkan, ağırlığı ve etkisi artan devlet kurumları 

(görevlileri) hakkında belirttiği görüşlerdir. Görüş belirtilen kişilerin %40’ı vali ve 

kaymakamdan ziyade belediye başkanının ağırlığının ve etkisinin arttığını 

düşünmektedir. 2003 yılına göre belediye başkanları daha ön plana çıkarken 

jandarmanın etkisinin silinmesi güncel siyasi gelişmeler ve askeri vesayetin 

azalmasıyla yakından ilgilidir.548 

Halkın mülki idare amiri algısını belirleyen çeşitli etkenler bulunmaktadır:  

- Mülki idare amirlerinin kişisel nitelikleri (eğitim, yetiştiği çevre, 

memleketinin görev yerine yakınlığından kaynaklanan il/ilçe halkının sosyo-kültürel 

özelliklerine aşinalık);  

                                                 
546  İyi Yönetim Arayışında Türkiye’de Mülki İdarenin Geleceği, (Ed:  Cahit Emre), Türk İdari 

Araştırmalar Vakfı, Ankara 2002. 
547  Toplumda İçişleri Bakanlığı ve Mülki İdare Amirleri Algısı, Rapor I: Vatandaş Algısı, 2013, 

s. 70. 
548  ibid, s. 79. 
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- Görev yapılan il/ilçenin özellikleri (sosyo-kültürel gelişmişlik, yerel halkın 

tarihsel kökenleri); 

- Görev yapılan il/ilçede bulunan siyasetçilerle ve yerel yöneticilerle ilişkiler. 

Bu etkenlerden ilkinin neden önemli olduğuna dair 1976 ve 2002 

araştırmalarının verileri karşılaştırıldığında ilginç bulgulara rastlanmaktadır.  

Örneğin mülki idare mesleğini seçenlerin toplumsal kökenlerindeki değişim mülki 

idarenin hangi yönde bir değişim süreci içine girdiğini bize göstermekte, aynı 

zamanda halktaki mülki idare algısını belirleyici olabilmektedir. İlk giriş itibarıyla 

1945-1955 yılları arasında mülki idare amirliğine kaynaklık eden Siyasal Bilgiler 

Fakültesi öğrencilerinin %87,4’ünün kentlerden, geri kalanında köylerden geldiği 

tespit edilmiştir. Baba mesleği açısından %39,8 kamu yönetimindeki kişiler (subay 

ve emekliler), %19,2 çiftçi, % 11,6 esnaf, küçük tüccar ve zanaatkâr ve geriye 

kalanlar da diğer meslek gruplarından oluşmaktadır.549 Söz konusu dönemde ülkenin 

sadece 1/3’lük kesiminin kentlerde yaşadığı düşünüldüğünde bu oranlar daha anlam 

kazanmaktadır. 

Oysa 2002 yılında yani yaklaşık yarım yüzyıl sonra yapılan bir araştırma 

projesi sonuçlarına göre,  

“Mülki idare amirlerinden yaşamlarının ilk 15 yılını köy ve kasaba gibi kırsal 

kesimde geçirenlerin oranı %60 düzeyindedir. Metropol gibi büyük yerleşim 

yerlerinde geçirenlerin oranı ise %13 dolayındadır. Yine baba mesleği bakımından 

%21,2 küçük memur, %2,7 yüksek memur, %1,8 subay, %25,8 çiftçi, %24,8 esnaf ve 

tüccar, %6,8 öğretmen, %15,1 işçi ve geriye kalanın da diğer meslek gruplarından 

oluştuğu tespit edilmiştir”.550 

Daha önceden kent kökenliler tarafından tercih edilen mülki idare amirliği 

mesleği zaman içerisinde kırsal kesimde yetişenlerin ilgi ve etki alanına girmiştir. 

Lipset’e göre kamu görevlileri içinden geldikleri ve yaşadıkları sosyal grupların 

ikliminden etkilenmektedir. Aynı şekilde bürokratların sınıf bağları ile hükümet 

                                                 
549 Oğuz Onaran, “Merkezi Yönetimin Taşra Örgütü ve Yöneticileri Üstüne Araştırmalar”, Toplumsal 

Yapıyla İlişkileri Acısından Türkiye’de Mülki İdare Amirliği Sistem ve Sorunlar, (Ed: 

Kurthan Fişek), Türk İdareciler Derneği Bilimsel Araştırma Dizisi: 1, Ankara, 1976, s.418-419. 
550  Metin Özuğurlu, Cahit Emre, “Mülki İdare Bürokrasisinin Toplumsal-Ekonomik Görüntüsü”, İyi 

Yönetim Arayışında Türkiye’de Mülki İdarenin Geleceği, 2002, s. 47.  
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siyasetinin uygulanması arasındaki doğrudan ilişki kanıtlanmıştır.551 Mülki idare 

amirliğini tercih edenlerin sosyal düzeyleri de benzer biçimde hem içinden geldikleri 

hem de içinde yaşadıkları toplumla etkileşim halindedir. 

İkinci etken olan görev yapılan il/ilçenin sosyo-kültürel gelişmişlik ve yerel 

halkın tarihsel kökenleri gibi özellikleri daha çok mülki idare amirlerinin atama 

işlemleriyle ilgilidir. Kaymakam adaylığına atanma dışında kaymakamlık ve vali 

yardımcılığına atama ve yükselme işlemleri “Mülki İdare Amirleri Atama, 

Değerlendirme ve Yer Değiştirme Yönetmeliği”552 uyarınca yapılmaktadır.553 

Yönetmeliğin 12. maddesi uyarınca, “Kaymakamlık kursunu başarı ile bitiren 

kaymakam adayları ad çekme ile 5. sınıf ilçe kaymakamlığına atanırlar. Ancak 

hizmet gereği ve ihtiyaç duyulması halinde  4. sınıf ilçelerden uygun görülenler de ad 

çekmeye dâhil edilebilirler. 4. sınıf ilçelerde geçen süreler  5. sınıf ilçe hizmetinden 

sayılır”. Sonraki atamalar 1700 sayılı kanunun 5. maddesi hükmü çerçevesinde 

yapılmaktadır. Bu çerçevede kaymakamlık ve vali yardımcılığı atamaları üçlü 

kararname (İçişleri Bakanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı imzasıyla) yapılmaktadır. 

Yönetmeliğe göre, ülke 5 coğrafi bölgeye ayrılmış olup, vali yardımcısı, kaymakam, 

hukuk işleri müdürü ve merkez teşkilatında çalışan mülki idare amirleri her bölgede 

5 yıl çalışmak zorundadır. Yönetmelik ayrıca eşdeğer görevleri de belirtmektedir. 

Mülki idare amirlerinin atanma ve yükselmelerinde sübjektif davranılıp 

davranılmadığı konusu 7 vali, 15 vali yardımcısı, 91 kaymakam olmak üzere toplam 

113 mülki idare amirinin katıldığı bir araştırmaya konu olmuş ve katılımcılara “terfi 

ve atamalarda adil olmayan ve sübjektif uygulamalar” durumunun strese neden olma 

durumu sorulmuştur. “Terfi ve atamalarda adil olmayan ve sübjektif uygulamalar” 

katılımcıların %61’i için yüksek ve çok yüksek düzeyde stres nedeni olarak 

belirlenmiştir. Mülki idare amirlerinin atama ve terfilerinin sübjektif uygulama 

konusu olması noktasında endişeli olduğu anlaşılmaktadır. 

                                                 
551 Seymour Martin Lipset, “Bureaucracy and Social Change”, Representative Bureaucracy Classic 

Readings and Continuing Controversies,  (Eds: Julie Dolan, David H. Rosenbloom), M.E. 

Sharpe, New York, 2003, p. 82. 
552 16.07.1986 tarihli ve 19166 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 
553 Şükrü Özcan, İş Başarımını Etkileyen Örgütsel Stres Faktörleri ve Mülki İdare Amirleri 

Üzerine Bir Araştırma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yönetim Organizasyon Bilim Dalı, Malatya, 2008, s. 84. 
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Üçüncü etken il/ilçede bulunan siyasetçilerle ve yerel yöneticilerin mülki 

idareyle olan ilişkisi çerçevesinde ele alınmalıdır. Mülki idare-siyaset/siyasetçi 

ilişkisi iki kol üzerinden yürümektedir. Bunların ilki mülki idare ile merkez siyasetini 

oluşturan bakan, milletvekili, parti yönetimlerinin güçlü isimleri arasındadır. Mülki 

idare-siyaset/siyasetçi ilişkisinde ikinci kol siyasal partilerin il ve ilçe teşkilatlarıdır. 

Mülki idare-siyaset/siyasetçi ilişkisi gerilimli olduğu kadar çift yönlü etkileşime açık 

bir yapıya da sahiptir. Çünkü siyasetin bürokrasiyi etkilemesinin yanında 

bürokrasinin de siyaseti etkileme yöntemleri vardır.554 Mülki idare amirlerinin, 

bürokrat olarak siyasetçilerin aldığı kararların uygulanmasını sağlarken, bir taraftan 

da siyasetçinin karar alma sürecine dâhil olarak onu yönlendirmede sahip olduğu 

avantaj son dönemde azalmıştır. 2013 Araştırması sonuçlarından da anlaşıldığı üzere 

halk, yerel yöneticilerin ve siyasetçilerin, mülki idare karşısında daha güçlü konuma 

geldiğini düşünmektedir. 

Halktaki mülki idare algısını inceledikten sonra mülki idarenin 2002 sonrası 

reformları nasıl algıladığını tespit etmek gerekir. Çünkü her iki algının birbiriyle 

yakın ilişkisi bulunmaktadır.  

 

c. Mülki İdare Amirlerinin Reform Algısı 

Türk kamu yönetiminin reform düzenlemelerini nasıl algıladığı konusu 

reformların başarısı açısından önem taşırken, bu sorunun tek bir cevabına ulaşmak 

mümkün gözükmemektedir. Doğrudan düzenleme yapılmaması, bunun yerine mülki 

idarenin zamanla dönüştürülmesi mülki idare mensupları tarafından dile getirilmesi 

olası eleştirilerin dozunu da düşürmüştür. Bununla birlikte mülki idare amirlerinin 

reform düzenlemelerini nasıl algılayabileceğine dair ipuçları barındıran çeşitli 

araştırmalar bulunmaktadır. 2003 yılında yapılan bir araştırmaya göre mülki idare 

mesleği, sahip olduğu tarihsel ağırlığa, devletçi misyona, toplumsal saygınlığa 

rağmen diğer meslek gruplarıyla karşılaştırma yapıldığında gerek kamu bürokrasisi, 

gerekse toplum nezdinde ciddi bir statü kaybına uğramıştır.555 Mülki idarenin görev 

                                                 
554 Ali Acar, “Yönetim-Siyaset İlişkisinde Kamuda Personel Politikaları”, Selçuk Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 7, 2002, s. 8.  
555  Koray Karasu, “Mülki İdare Mesleği”, Halkın Mülki İdareye Yönelik Tutum ve Beklentileri, 

İçişleri Bakanlığı Strateji Merkezi Başkanlığı, Yayın No. 1, Ankara, 2003, s. 203. 
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alanında büyük değişimler yaratan reform düzenlemelerinin esasen bu araştırmadan 

sonra düzenlendiği dikkate alınırsa bu olumsuz algılamanın daha da arttığını tahmin 

etmek güç değildir. Daha önce belirtildiği üzere 2003 yılında yapılan başka bir 

araştırmada vali ve kaymakamların YKİ yaklaşımının öngördüğü yöneticilik 

niteliklerine (girişimci, katılımcı, lider özellikli vb.) değer verdiği; kuralcı, korumacı, 

gösterişi seven vb. olarak belirtilen geleneksel kamu yönetimi değerlerine daha az 

değer verdiği bulgularına ulaşılmıştır.556 Araştırma sonuçlarını yorumlarken mülki 

idare amirlerinin 1980’lerin ikinci yarısından itibaren yoğun bir şekilde İngiltere ve 

ABD gibi Anglo-Sakson yönetim modeline sahip ülkelerde dil öğrenmeleri amacıyla 

bulunduğunu hatırda tutmak gerekir. Mülki idare amirleri bu şekilde YKİ557 başta 

olmak üzere ABD kaynaklı yönetim teorilerini yakından inceleme ve benimseme 

durumunda kalmıştır. Doğal olarak inceledikleri sistemden etkilenen mülki idare 

amirleri geleneksel kamu yönetimi ile ilgili olumsuz düşünceler beslemeye, Yeni Sağ 

kaynaklı reformları daha kabul edilebilir bulmaya başlamıştır. 

2008 yılında yayınlanan mülki idare amirleri ve belediye başkanlarının 

katıldığı bir araştırmaya göre mülki idare amirlerinin 2002 sonrası reformlarla 

kaldırılan idari vesayet uygulamalarına yaklaşımı belediye başkanlarına göre daha 

temkinli görünmektedir. 2008 Araştırmasına göre, mülki idare amirlerinin belediye 

meclislerinin gizli toplantılarına katılma ve bazı meclis kararları üzerinde sahip 

oldukları denetim yetkisi gibi 1580 sayılı kanun gereğince belediyeler üzerinde sahip 

oldukları idari vesayet yetkilerinin kaldırılmasından memnuniyetsiz olduğu 

anlaşılmaktadır. Her iki konuya bakıldığında, çalışmanın yazarı tarafından belediye 

meclislerinin gizli toplantılarına katılma uygulamasının aslında pek de kullanılan bir 

yöntem olmamasına rağmen mülki idare amirleri tarafından dile getirilmiş olması 

çok anlamlı bulunmamıştır. Öte yandan çalışma içerisinde belediyelerin yazışma 

yetkilerinin eşgüdümüyle ilgili idari vesayet yetkisine mülki idare amirlerinin olumlu 

tepki göstermesi de benzer şekilde anlamlandırılamamıştır. Bu durum belki de daha 

önce ifade ettiğimiz mülki idare amirlerinde yaşanan kafa karışıklığının başka bir 

                                                 
556  Muhammet Kösecik,  Naim Kapucu, Yasin Sezer, 2003, s. 112. 
557  Hood, YKİ (NPM) olarak isimlendirmenin kamu yönetimi tarzına, evrensel olmasa da, genel bir 

etiket koymak ve İngilizlerin (Gelecek Adımlar-Next Steps), Kanadalıların (Kamu Hizmeti-Public 

Service) gibi isimlendirmelerinin önüne geçmek için yapıldığını söylemektedir. Christopher 

Hood, “The “New Public Management” in the 1980’s: Variations on a Theme”, Accounting, 

Organizations and Society, Vol. 20, No. 2/3, 1995, p. 94.  

http://iibf.erciyes.edu.tr/kutuphane/petas/petas.php?skip=0&keyword=MUHAMMET+KÖSECİK++NAİM+KAPUCU++YASİN+SEZER&type=5
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örneği şeklinde yorumlanabilir. 2008 Araştırmasının sonuç kısmında belirtilen ve 

önemli olduğu için uzunca alıntıladığımız tespite göre, 

 “Mülki idare amirleri belediye başkanlarına göre belediyelerin 

özerkliklerinin güçlendirilmesi gerekliliğine yönelik anlayışa ve bu doğrultuda 

gerçekleştirilen düzenlemelere daha merkeziyetçi bir anlayış çerçevesinde yaklaşım 

sergilemektedir. Bu tutumun temel nedeni de mülki idare amirlerinin belediyeler 

hakkında sahip oldukları olumsuz yargıdır. Zira mülki idare amirleri belediyeleri 

verimsiz hizmet sunan birimler olarak görme eğilimindedir ve Türkiye’deki belediye 

yapılarının güçlü ama talana müsait yapılar olduğunu düşünmektedir”.  

Çalışma sahiplerine göre bu kanaatin nedeni merkez bürokrasisinin yetki ve 

kaynağa sahip olan üst düzey bürokratlarının ellerindeki gücü kaybetmek istememesi 

ve bu nedenle de reform düzenlemelerine direnç göstermesi bu sonucun 

sebeplerinden biri olarak görülebilir.558  

2009 yılında yapılan ve 5302 sayılı kanunla getirilen düzenlemelerin vali ve 

İGM başkanlarınca nasıl algılandığına yönelik bir araştırma ile elde edilen bulgular, 

öneminden dolayı uzun bir alıntılamayı gerektirmektedir. Bu bulgulara göre; 559 

“Valilerin; 5302 sayılı kanunla YKİ yaklaşımı çerçevesinde etkinlik ve 

etkililiği, saydamlığı ve hesap verebilirliği sağlamak amacıyla getirilen stratejik plan, 

performans planı, vb. yönetim tekniklerini olumlu uygulamalar olarak gördüğü; ancak 

henüz yeterli kurumsal deneyim, insan kaynağı ve bütçeye sahip olmadıkları için 

tümüyle başarılı olamadıklarını düşündükleri; stratejik planının İGM tarafından 

değiştirilebilmesini eleştirdikleri; il çevre düzeni planının sorun yarattığı ve sorunun 

ancak İçişleri Bakanlığı veya Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından çözülebildiği; 

valilerin faaliyet raporu ile ilgili düzenlemeye tepkili oldukları;  

İGM başkanlarının; valiler gibi 5302 sayılı kanundan pek tatmin olmadıkları; 

İGM tarafından alınan kararların valiler tarafından uygulamasının daha açık ve kesin 

kurallara bağlanması gerektiği; mali yönden güçlendirilmedikçe kanunun amacına 

ulaşmasının mümkün olmadığını düşündükleri; İGM başkanının il protokolündeki 

konumunun belirlenmesi gerektiği; il encümeninin seçilmiş üyelerden oluşmasının 

                                                 
558  Araştırma hakkında daha geniş bilgi için bkz: Hikmet Kavruk, Hasan Yaylı, “2004 Belediye 

Reform Çalışmalarında İdari Vesayete İlişkin Düzenlemelerinin Değerlendirilmesi ve Bir 

Araştırma”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 10, Sayı 3, 

Ankara, 2008, s. 1-31. 
559  Araştırma hakkında daha geniş bilgi için bkz: Uğur Ömürgönülşen, Uğur Sadioğlu, “Türkiye’de 

Yakın Dönemde Yapılan Yerel Yönetim Reform Çalışmalarının İl Özel İdarelerine Yansımaları”, 

Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 18, Sayı 1, Ankara, 2009, s. 1-22. 



 191 

arzulandığı; kamu yönetimi reform çalışmalarına “idarenin bütünlüğü ilkesi” ve 

“üniter devlet yapısı” açısından getirilen eleştirilere katılmadıkları”, 

Görülmektedir. Araştırma sonuçları valiler ve İGM başkanlarının 5302 sayılı 

kanundan farklı gerekçelerle memnun olmadıklarını göstermektedir. İl özel 

idarelerinin mali özerkliği ve il encümeninin seçilmiş üyelerden oluşması gerektiği 

görüşleri özellikle dikkat çekmektedir. 

İGM başkanları tarafından ortaya konulan sıkıntıları farklı bir yolla 

doğrulayan başka bir araştırmada genişleyen yetki sahasına rağmen İGM’lerin 

tanınırlığının çok da artmadığı ortaya konulmuştur.560 Yine bu araştırmada 

vurgulanan İGM başkanlarının “idarenin bütünlüğü ilkesi” ve “üniter devlet yapısı” 

açısından getirilen eleştirileri benimsemedikleri yönündeki görüşlerini destekleyen 

başka bir araştırmaya katılan bir ilin genel meclis üyelerinin %73’ü Türkiye’deki 

kamu yönetimi sisteminde idari federalizm getirildiği görüşüne “katılmadıklarını” 

ifade etmiştir.561 Her iki araştırma merkezin atadığı mülki idare amirleri ile 

seçilmişlerin aynı konuda ne kadar farklı düşünebildiğini göz önüne sermektedir. 

Mülki idarenin reform kanunlarına itirazı daha çok 5302 sayılı kanunla 

ilgilidir. Bu duruma en önemli etken mülki idare amirliğinin en üst görevi olan 

valilerin görüşlerini belirtme ve sesini duyurma noktasında daha avantajlı olmasıdır. 

5302 sayılı kanun en çok valilerin görevlerini etkilediğinden eleştiriler daha çok bu 

kanunla ilgili olmuştur. 6360 sayılı kanunla ilgili bildirilen görüşler fazla derinlik 

taşımamakta, konuyu genel hatlarıyla analiz etmektedir. Türk İdareciler Derneği’nin 

2012 yılı ortalarında konuyla ilgili düzenlediği panelde katılımcıların ortak görüşü 

Bütünşehir Modeli’nin mülki idareye büyük zarar vereceği şeklindedir. Dernek 

başkanı yeni düzenlemenin sorunları çözmek yerine artıracağını ifade etmiştir.562 Bu 

ifadeden mülki idarenin 5302 sayılı kanuna olduğu gibi 6360 sayılı kanuna da 

kuşkuyla yaklaştığı anlaşılmaktadır. 

                                                 
560  Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için bkz: S. Ulaş Bayraktar, Hacı Kurt, Bediz Yılmaz, “Yerel 

Siyasetin Bir Bilinmeyeni: Kamuoyunda Mersin İl Genel Meclisi”, Çağdaş Yerel Yönetimler 

Dergisi, Cilt 19, Sayı 2, Ankara, Nisan 2010, s. 29-62. 
561  Tarkan Oktay, “Yerel Yönetim Reformunun İl Özel İdarelerine Etkileri: Kocaeli Örneği”, Çağdaş 

Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 19, Sayı 3, Ankara, Temmuz 2010, s. 85. 
562  http://www.tid.web.tr/ortak_icerik/tid.web/151/2-%20saffte%20ar%C4%B1kan.pdf, 

(12.08.2012). 

http://www.tid.web.tr/ortak_icerik/tid.web/151/2-%20saffte%20ar%C4%B1kan.pdf
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Karasu’ya göre, kamu hizmetlerini eşit bir biçimde sunmak üzere ülkenin 

bütün kılcal damarlarında örgütlü olan mülki idare “anti demokratik” olduğu 

suçlaması ile geri plana itilmektedir.563 Buna rağmen mülki idare amirlerinin 

değişime karşı bir direnç mi gösterdiği yoksa örgütsel yapısından kaynaklanan bir 

eylemsizlik halinin mi söz konusu olduğu sorusu cevapsız olarak durmaktadır.564 

Mülki idare amirleri, mülki idareyi etkileyen diğer reform düzenlemelerine yukarıda 

belirtilenler dışında doğrudan bir tepki vermemiştir. Bu tepkisizlik hakkında çeşitli 

varsayımlar ileri sürülebilir: 

- Mülki idare amirleri 5302 sayılı kanun dışındaki reform düzenlemelerini 

onaylamakta ve onları mülki idare bakımından olumsuz değerlendirmemektedir.  

- Mülki idare amirleri reform düzenlemelerini takip etmekle beraber Türk 

bürokrasisinin genel karakteristiği olan sessiz kalma ve düşüncelerini kendisine 

saklama yolunu tercih etmektedir. 

Bu çalışma yapılırken çeşitli mülki idare amirleriyle yapılan yüz yüze 

görüşmeler sonucunda oluşan kanaatimiz ikinci varsayımın daha yaygın bir destek 

bulduğu yönündedir. Mülki idare mensupları gelişmeleri tepki vermeden takip 

etmeyi tercih etmektedir.  

Buraya kadar anlattıklarımızla birlikte mülki idarede gerilemeyi ifade eden 

kapsayıcı valilikten sınırlı valiliğe doğru evrilmenin ipuçlarını bir araya 

getirdiğimizde aşağıda kısaca özetlenen pek çok önemli gelişmenin dikkate alınması 

gerektiğini görürüz: 

6360 sayılı kanunla sayıları 16’dan 30’a çıkan büyükşehir belediyelerinin 

sınırlarının mülki sınırlara genişletilmesi; 

6360 sayılı kanunla büyükşehir belediyeleri kurulan illerdeki il özel 

idarelerinin kapatılması ve köylerin mahallere dönüşmesi nedeniyle KHGB’lerin 

lağvedilmesinin mülki idarenin kaynak kullanma ve dağıtma yetkisini sona erdirmesi 

yanında 3 yerel yönetim biriminden ikisiyle kurduğu yakın ilişkinin önemli derecede 

azalması; 

                                                 
563  Koray Karasu, “Yerelleşme Söylemi ve Bölge Kalkınma Ajansları”, Memleket Siyaset Yönetim, 

Cilt 4, Sayı 11, Ankara, 2009, s. 38. 
564  Doğan Nadi Leblebici, “Küresel Değişim Baskısına Karşı Türk Bürokrasisindeki Yapısal Uyum 

Çabalarının Yapısal Atalet Kavramı Açısından Değerlendirilmesi”, C.Ü. İktisadi ve İdari 

Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, Sivas, 2005, s. 3. 
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Kaynak kullanma ve dağıtma yetkisinin en azından 30 ilde, uzun dönemde de 

illerin tamamında sona erecek olmasıyla paralel biçimde Yatırım İzleme ve 

Koordinasyon Başkanlıklarının kurulması; 

Mülki idare dışında taşrada koordinatör müdürlükler, Gelir İdaresi Başkanlığı 

taşra teşkilatlanması vb. yapılanmalarla merkezdeki bakanlık örgütlenmesinin taşra 

teşkilatlarıyla doğrudan temas kurmaya başlaması; 

Geleneksel biçimde Hükümet Konağı olarak adlandırılan kamu binalarında 

merkezin küçük bir modeli olarak kurgulanan mülki idare unsurlarının hizmet 

vermesi uygulamasından ihtiyaç ve ödeneklerinin İçişleri Bakanlığı tarafından 

karşılandığı ve daha çok İçişleri Bakanlığı birimlerinin bulunduğu valilik ve 

kaymakamlık binalarına geçiş; 

Mülki idare amirlerinin il özel idarelerinden aldıkları ödeneğin genel bütçe 

içerisine alınmasıyla daha önce kurulan organik ilişkiye son verilmesi. 

Şimdi bu gelişmelerden en önemlisi olarak öne çıkan 6360 sayılı kanuna 

bağlı gelişmeleri ve Bütünşehir Modeli’ni incelemeye başlayabiliriz. 

 

I.2.  Mekânsal Örgütlenme ve Ölçek Büyümesi: Bütünşehir Modeli 

Kapitalist ekonomiye uygun bir yönetim yapısına sahip olma çabaları, 

merkezileşme adına gerektiğinde mülki idare kurma ve bu sistemi güçlendirme 

gerektiğinde bu sistemi zayıflatma ve yerel yönetimleri öne çıkarma ya da mülki 

idareden vazgeçme gibi farklı noktalara ulaşmayla sonuçlanmıştır. Yerel yönetim 

denince akla ilk gelen kentlerin yönetimi ve dolayısıyla belediyelerdir. Yerel yönetim 

tartışmaları daha çok bu zemin üzerinden yürümüştür. Bu nedenle önce kentlerle 

ilgili tartışmaları incelemek gerekir.   

Kenti en geniş anlamıyla tarım dışı alan olarak nitelemek mümkündür. 

Weber, piyasa ilişkilerini kentlerin ayrılmaz bir parçası olarak görmekte ve kentsel 

hayat biçiminin Batı’ya özgü olduğunu iddia etmektedir.565 Weber’e göre Ortaçağ 

sonlarının siyasi-tüzel özerkliğe sahip kentleri, Batıya özgü kapitalizmin öncülleridir. 

Bu açıklama yerel yönetimlerin Batı kültürünün bir parçası olduğu teziyle de 

                                                 
565  Daha geniş bilgi için bkz: Max Weber, Şehir (Modern Kentin Oluşumu), (Çev: Musa Ceylan), 

9. Basım, Yarın Yayınları, İstanbul, 2010. 

http://www.idefix.com/kitap/yarin-yayinlari/firma_urun.asp?fid=8708
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uyuşmaktadır. Kentin tanımlanması idari, coğrafi vb. alanlar bakımından farklı 

özellikler göz önünde bulundurularak yapılmaktadır.  

Kapitalizmin başlangıcında öne çıkan kentlerin ilerleyen süreçte uluslaşmayla 

birlikte geri planda kalmasını açıklamak zordur ve bu tezin konusu değildir.566 Buna 

karşılık kapitalizmin krizleriyle birlikte ulus devletin gerilemeye ve dönüşmeye 

başlaması kentleri yeniden öne çıkarmaya başlamıştır. Nüfusun artması, toplu iskân 

ve buna uygun altyapı ihtiyacı bu gelişmede önemli rol oynamıştır. Yeni Sağ 

politikalar sonucunda yaşanan dönüşümle birlikte pek çok gelişmiş ülkede kentlerin 

ve bölgelerin “Rönesansı” yaşanmaktadır.567 En çok kaynağın yaratıldığı ve en fazla 

nüfus çeken yerleşimler olarak gelecek kentlere, özellikle büyükşehirlere ait gibi 

görünmektedir. Kentleşme, sanayileşmeye ve ekonomik gelişmeye bağlı olarak, kent 

sayısının artması ve bugünkü kentlerin büyümesi sonucunu doğuran, toplum 

yapısında artan oranda örgütleşme, işbölümü ve uzmanlaşma yaratan insan davranış 

ve ilkelerinde kişilere özgü değişikliklere yol açan nüfus birikim süreci olarak 

tanımlanmaktadır.568 Kentleşmenin, kapitalist büyüme için yaratılan bir süreç olduğu 

ve bütün kent sakinlerinin genel refahını artırmaktan çok sermaye birikiminin 

güvenceye alınmasına yönelik olduğu da iddia edilmektedir.569 Gerekçeleri farklı 

olsa da Avrupa ve Kuzey Amerika’da sanayi devriminin hızlandırdığı kırdan kente 

göç kentlerin oldukça büyümesine neden olmuştur. Örneğin, ABD’de 1850’lerden 

beri kentlerde etkili bir yönetim sisteminin nasıl kurulması gerektiği gündemdedir. 

Gelişmiş ülkeler konuyu daha çok işlevsellik ve mali boyutu bakımından ele alarak 

çözmeye çalışmıştır. 1950’lerden itibaren sanayileşmiş ülkelerde demografik 

sorunlarla baş edebilmek için yerel yönetim ölçekleri genişletilmiştir. Bu ülkelerde 

çok sayıda küçük yönetim birimi olmasının kaynakların etkin kullanılamamasına ve 

planlama bazında çok başlılığa neden olduğu, insan kaynağı israfının ve ekonomik 

                                                 
566  Robert J. Holton, Kentler Kapitalizm ve Uygarlık, (Çev: Ruşen Keleş), 1. Baskı, İmge Kitabevi, 

Ankara, 1999, s. 136. 
567  Gordon McLeod, “New Regionalism Reconsidered: Globalization and the Remaking of Political 

Economic Space”, International Journal of Urban and Regional Research, Vol. 25, No. 4, 

December 2001, p. 804. 
568   Ruşen Keleş, Kentleşme Politikası, İmge Kitabevi, Ankara, 2010, s. 27. 
569  Mark Gottdiener, Cities in Stres: A New Look at the Urban Crisis, Sage Publications, 

California, 1986, p. 281.  
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maliyetinin fazla olduğu gerekçeleriyle yönetim birimleri birleştirilerek bölgesel 

yapılanmaları ve kent bölgelerini kurmayı hedefleyen düzenlemeler yapılmıştır.570  

İktisadi, toplumsal ve kültürel nedenlerle Türkiye’de 1950’li yıllarda hız 

kazanan iç göç dalgası önemli sayıda nüfusun kentlere taşınmasına yol açmış ve ülke 

hızla kentleşmiştir. Bu şekilde ucuz işgücünden desteklenen sanayileşme ve getirdiği 

kazanımlar fazlalaşırken kentlerin coğrafi olarak da büyümesi yeni sorun ve 

ihtiyaçların doğmasına neden olmuştur. Türkiye örneğinde Sanayi Devrimi söz 

konusu olmasa da 1950’den sonra köyden kente yoğun göç hareketleri olmuştur. 

Kırsal kesimin içinde bulunduğu toplumsal ve ekonomik koşulların elverişsizliği, 

toprak ve gelir dağılımındaki dengesizlikler yüzünden geçim sıkıntısı çeken topraksız 

ve işsiz köylülerin tarımdan ve köyden kopmaları sonucunu yaratmaktadır. Buna 

ulaşım ve iletişim imkânlarının eklenmesiyle köyden kente göç artmıştır.571  Bundan 

dolayı, kentleşme sanayileşmenin ardından gitmesi gerekirken önünde gitmiş, nüfus 

yığılması anlamında demografik bir kentleşme niteliğini kazanmıştır. Sonuçta 

büyükşehirlerin genişlemesi ekonomik gelişmelerle desteklenmiş demografik 

yığılmalarla meydana gelmiştir. Sürekli büyüyen bu yerleşim yerlerinin sorunları da 

hızla artmakta ve çözümü özel ilgi gerektirmektedir.572 Kent bölgeleri oluşturulması 

bu çözümlerden birisidir. Kent bölgeleri ve büyükşehirler pek çok açıdan benzer 

gelişim göstermiştir. 

Kent bölgeleri ölçek ekonomilerinden faydalanmak amacıyla kente bağlı 

olarak bir bölgenin “büyükşehir” sınırları içerisine alınmasıyla kurulmaktadır. 

Türkiye, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı çerçevesinde 1969 yılı programında 

“koordinasyon ve davranış bütünlüğünün sağlanması metropoliten idarelerin 

kurulmasına bağlı olacaktır. İçişleri Bakanlığı’nda başlatılmış olan Metropoliten 

İdare Araştırması Temmuz 1969’a kadar derhal uygulamaya geçilecektir” diyerek 

konuyla ilgili olduğunu ortaya koysa da o dönemde herhangi bir adım atılması 

                                                 
570  6360 sayılı kanun gerekçesi içerisinde benzer hükümler bulmak mümkündür. Daha ayrıntılı bilgi 

için bkz: http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem24/yil01/ss338.pdf, (14.08.2013). 
571  Cevat Geray, 1999, s. 92. 
572  James A. Visser, “Understanding Local Government Cooperation in Urban Regions: Toward a 

Cultural Model of Interlocal Relations”, American Review of Public Administration, Vol. 32 

No. 1, March 2002, p. 40. 

http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem24/yil01/ss338.pdf
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mümkün olmamıştır.573 Öte yandan özellikle büyük kentlerin yarattığı ekonomik 

değerin yüksekliği bu yerleşim alanlarına yönelik özel düzenlemeler yapılmasını 

gerektirmiştir. Hem kent merkezlerinin mevcut yerel yönetim sınırlarının dışına 

taşması hem de yerel yönetimlerin üstlendikleri işlevlerin artması nedeniyle konunun 

mali boyutu bu gelişmede etkili olmuştur.574 Genişleyen kentlerde belediyeler daha 

fazla alanda hizmet vermeye başlarken hizmetleri tek elden götürmek daha ekonomik 

bulunmuştur. Böylece devletin alan yönetiminde yeni yaklaşım geniş ölçekli yerel 

yönetim alanları oluşturulması biçimine dönüşmüştür. Birinci Bölüm’de 

incelediğimiz gibi ölçek büyümesi katma, birleştirme ve bütünleştirme gibi çeşitli 

yollarla gerçeklemektedir. ABD’de belli bir geçmişi olan city-county birleşmelerini 

bu kapsamda değerlendirmek mümkündür. 1980 sonrasında Yeni Sağ politikaların 

yaygınlaşmasıyla beraber İngiltere ve Almanya gibi gelişmiş ülkelerde küçük 

belediyelerin birleştirilmesi yoluyla belediye ölçekleri büyütülürken daha az ama 

daha etkin belediyeler tercih edilmiştir. İngiltere, belediyeleri birleştirmenin yanında 

özellikle Thatcher döneminde devlet krizinden çıkış yöntemi olarak merkezileşmeyi 

denemesiyle özgün bir örnek sergilemiştir.575 Türkiye’de büyükşehirlere yönelik 

olarak önce 3030 sayılı kanun çıkarılmış, 2002 sonrasında daha köklü reformlarla 

5216 sayılı kanun ve sonrasında 5747 ve 6360 sayılı kanunlarla büyükşehirlerle ilgili 

düzenlemeler yapılarak Bütünşehir Modeli ortaya konulmuştur. Bu durum Güler’in 

“yerel yönetimlerin güçlülüğü ancak sosyo-ekonomik sistem içerisinde yüklendiği 

işlevler açısından değerlendirilebilir” tespiti ile örtüşmektedir.576 Büyükşehirler, 

ürettikleri değer arttıkça hem diğer yerel yönetim birimlerini hem de mülki idareyi 

geride bırakmıştır. Dünya örneğinde olduğu gibi pek çok büyükşehir artık doğrudan 

küresel pazarda bir aktör olabilecek mali araçlara sahiptir.  

Kent bölgeleri, özellikle küreselleşme dönemindeki yeniden yapılanmanın ve 

ulus devleti temel alan bir yapıdan yeni mekânsal ölçeklerin öne çıktığı bir yapıya 

geçiş sürecinde “küreselleşmeye uyumu” kolaylaştıran mekânlar olarak 

                                                 
573 Hüseyin Özgür, “Türkiye’de Metropoliten Alanların Yönetimi Deneyimi: Büyükşehir Belediye 

Modelinin Uygunluğu”, Yerel Yönetimler, Yerel Siyaset ve Kentsel Politikalar, 1. Baskı, Dora 

Yayınları,  Bursa, 2010, s. 336. 
574  L. Jim Sharpe, “The Rise and Fall of the Metropolitan Authority?”, 

http://ddd.uab.cat/pub/worpap/1991/hdl_2072_1445/ICPS38.pdf, (17.01.2013). 
575  Ayrıntılı bilgi için bkz: Halis Yunus Ersöz,  “Thatcher Döneminde Yerel Yönetimlerde Dönüşüm: 

Merkezileşme ve Piyasalaşma Eğilimleri”, İ.Ü. İktisat Fakültesi Maliye Araştırma Merkezi 

Konferansları, 39. Seri, İstanbul, 2001, s. 182. 

576   Birgül Ayman Güler, 1998, s. 104. 

http://ddd.uab.cat/pub/worpap/1991/hdl_2072_1445/ICPS38.pdf
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tanımlanmıştır.577 Kentlerde yaratılan ekonomik değerin büyüklüğü, yönetim modeli 

olarak tercih edilmelerinde etkili olmuştur. Çünkü kapitalizm kendi mantığı 

çerçevesinde kenti dönüştürmek istemektedir. 

Bu dönüşümden etkilenen merkezi yönetimin taşradaki ajanı olan mülki idare 

de ulus devletin zayıflatıldığı578 bir ortamda önemli bir dönüşüm yaşamaktadır. Ulus 

devlet gerçekten de diğer güç merkezlerinden tehdit alırken özelleştirme, 

kuralsızlaştırma vb. yöntemlerle devletin ağırlığının azaltılmasına ve temel siyaset 

alanlarının terkedilmesine doğru bir eğilim belirmiştir. Hatırda tutulmalıdır ki ulus 

devlet kavramı zaman içinde değişime uğradığından 1970’lerdeki anlamıyla şimdi 

anlaşılan ulus devlet kavramı arasında da farklılık bulunmaktadır. Ulus devletin 

küçülmesi ve gözetim işlevine doğru dönüşmesiyle ilgili gelişmelere paralel biçimde 

mülki idare görev sahasını büyük oranda yerel yönetimlere devretmeye başlamıştır. 2002-

2005 arasında il özel idaresi ve belediye olarak görünen yerelleşme seçeneği daha 

sonraki gelişmelerle sadece büyükşehir belediyelerine dönüşmüştür. Büyükşehirler 

yanında tüm il belediyelerinin de seçeneğe dâhil edileceğine dair kuvvetli emareler 

vardır. Bu durumun çeşitli sebepleri vardır. Bu sebepleri anlamak için Türkiye’de 

kentleşme, belediyeleşme ve yerelleşmeye giden süreci dünyada 

kentlerin/büyükşehirlerin öne çıkmasına yol açan gelişmelerle birlikte ele almak daha 

doğru olacaktır.  

Türkiye’de devletin toprak üzerinde örgütlenmesi anayasal kademe olan il ve 

yasal tabanı bulunan ilçe ve bucak kademesi üzerinde gerçekleşirken yerel 

yönetimler büyükten küçüğe il özel idareleri, belediye ve köyler olarak sıralanmakta 

idi. 1984 yılında büyükşehirlere yönelik olarak yürürlüğe giren 3030 sayılı kanun 

yeni bir belediye türü ortaya çıkarmıştı. Eke’nin belirttiğine göre büyükşehirlerle 

ilgili tüm dünyada geçerli bazı özellikler vardır: sanayi gelişimini tamamlamış ya da 

                                                 
577  Ayda Eraydın, Kent Bölgeler: Küreselleşmenin Yeni Odakları mı, Yeni Birlikteliklerin ve 

Demokrasi Taleplerinin Mekânları mı?  

http://www.planlama.org/index.php/planlamaorg-yazlar6/planlamaorg-yazlar/64-planlamaorg-

yazlar/prof-dr-ayda-eraydin/1004-kent-boelgeler-kueresellemenin-yeni-odaklar-m-yoksa-yeni-

birlikteliklerin-ve-demokrasi-taleplerinin-mekanlar-m, (12.05.2013). 
578  Schneider ve Hage, devletin gerçekten zayıflatıldığına dair sistematik kanıtın nasıl elde 

edilebileceğini tartıştıkları makalelerinde 3 duruma göre bunun ölçülebileceğini savunmaktadırlar: 

a) Ulus devletin gücünün diğer rakip güç merkezleriyle (uluslararası kuruluşlar, çok uluslu 

şirketler vb.) başa baş olup olmaması; b) Belli bir toplumda yapılan tüm işler içerisinde devlet 

faaliyetlerinin ağırlığı; c) Devletin bağlayıcı karar verme kapasitesi yoluyla kontrol ettiği temel 

siyaset alanlarının sayısı. Volker Schneider, Frank M. Hage, “Europeanization and the Retreat of 

the State”, Journal of European Public Policy, Vol. 15, No. 1 January 2008, p. 2-3. 

http://www.planlama.org/index.php/planlamaorg-yazlar6/planlamaorg-yazlar/64-planlamaorg-yazlar/prof-dr-ayda-eraydin/1004-kent-boelgeler-kueresellemenin-yeni-odaklar-m-yoksa-yeni-birlikteliklerin-ve-demokrasi-taleplerinin-mekanlar-m
http://www.planlama.org/index.php/planlamaorg-yazlar6/planlamaorg-yazlar/64-planlamaorg-yazlar/prof-dr-ayda-eraydin/1004-kent-boelgeler-kueresellemenin-yeni-odaklar-m-yoksa-yeni-birlikteliklerin-ve-demokrasi-taleplerinin-mekanlar-m
http://www.planlama.org/index.php/planlamaorg-yazlar6/planlamaorg-yazlar/64-planlamaorg-yazlar/prof-dr-ayda-eraydin/1004-kent-boelgeler-kueresellemenin-yeni-odaklar-m-yoksa-yeni-birlikteliklerin-ve-demokrasi-taleplerinin-mekanlar-m
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tamamlamamış, bütün ülkelerde toplumsal bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır; 

geleneksel olarak tanımlanmış, sınırları belli kent kavramından ayrı, kendilerine özgü 

durumları vardır; sorunları mevcut yönetsel yapıları, teknik ve ekonomik imkânlarla 

çözülemeyecek ağırlıktadır.579  

3030 sayılı kanun uyarınca kurulan büyükşehir belediyelerinin sınırları içinde 

ilçe kademesi bulunmaktaydı. Büyükşehir ve ilçe belediyesi olan ikili kademe 

anlayışı sonrasında 1993 yılından sonra kurulan büyükşehirler de ilçe kademesi 

kurulmamış, yerine ilk kademe belediyesi oluşturulmuştur. Daha önce belirtildiği 

üzere 2008 yılında çıkartılan 5747 sayılı kanun ile ilçe yerine ilk kademe 

belediyesine sahip sekiz büyükşehirde ilçe kademesi oluşturulmuştu. 5747sayılı 

kanunla ayrıca çeşitli büyükşehirlerde yeni ilçe belediyeleri de kurulmuştur. 

Böylelikle 2002 yılından önce kurulan ilçelerin genelde daha önce köy ya da belde 

örgütlenmesine sahip nüfusu az olan yerlerde kurulması şeklindeki eğilim artık 

büyük nüfuslara sahip, büyükşehir belediyeleri sınırları içerisine alınan belde, 

mahalle gibi yerleşim alanlarının ilçe merkezi yapılmasıyla değişmiştir.  

Bu gelişmenin devamı olarak 5216 ve 6360 sayılı kanunlar belediyeleri farklı 

bir yapılanmaya sahip kılmıştır. Büyükşehirlerle ilgili yapısal değişiklik yönündeki 

ilk teşebbüs 2003 yılında çıkarılıp yürürlüğe giremeyen 5019 sayılı kanunla580 

yapılarak nüfus ölçütü üzerinden belli yarıçaplı dairelerle büyükşehir belediyelerinin 

sınırlarının genişletilmesi öngörülmüşse de kanun dönemin Cumhurbaşkanı 

tarafından geri gönderilip ısrar edilmediği için yürürlüğe girememiştir. Hatırlanacağı 

üzere 340 belediyenin kapatılmasına dair 5025 sayılı kanun da aynı akıbete 

uğramıştı. Her iki düzenleme bir arada düşünüldüğünde 6360 sayılı kanunla getirilen 

düzenlemenin düşünsel alt yapısının yaklaşık 10 yıllık geçmişi olduğu anlaşılacaktır. 

6360 sayılı kanunla getirilen modelin getireceği değişiklikler kanunun genel 

gerekçesinde şu şekilde ifade edilmektedir: 581 

                                                 
579  Daha fazla bilgi için bkz: Ali Erkan Eke, Anakent Yönetimi Yönetimlerarası İlişkiler, Ankara 

Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları No: 505, A.Ü. S.B.F. Basın Ve Yayın Yüksek 

Okulu Basımevi, Ankara, 1982, s. 5. 
580 Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 

Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
581  6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve 

Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Gerekçesi ve 

Komisyon Raporu, s. 7, http://www.sayilikanun.com/6360-sayili-on-uc-ilde-buyuksehir-

belediyesi-ve-yirmi-alti-ilce-kurulmasi-ile-bazi-kanun-ve-kanun-hukmunde-kararnamelerde-

degisiklik-yapilmasina-dair-kanunun-gerekcesi-ve-komisyon-raporu/, (15.09.2014). 

http://www.sayilikanun.com/6360-sayili-on-uc-ilde-buyuksehir-belediyesi-ve-yirmi-alti-ilce-kurulmasi-ile-bazi-kanun-ve-kanun-hukmunde-kararnamelerde-degisiklik-yapilmasina-dair-kanunun-gerekcesi-ve-komisyon-raporu/
http://www.sayilikanun.com/6360-sayili-on-uc-ilde-buyuksehir-belediyesi-ve-yirmi-alti-ilce-kurulmasi-ile-bazi-kanun-ve-kanun-hukmunde-kararnamelerde-degisiklik-yapilmasina-dair-kanunun-gerekcesi-ve-komisyon-raporu/
http://www.sayilikanun.com/6360-sayili-on-uc-ilde-buyuksehir-belediyesi-ve-yirmi-alti-ilce-kurulmasi-ile-bazi-kanun-ve-kanun-hukmunde-kararnamelerde-degisiklik-yapilmasina-dair-kanunun-gerekcesi-ve-komisyon-raporu/
http://www.sayilikanun.com/6360-sayili-on-uc-ilde-buyuksehir-belediyesi-ve-yirmi-alti-ilce-kurulmasi-ile-bazi-kanun-ve-kanun-hukmunde-kararnamelerde-degisiklik-yapilmasina-dair-kanunun-gerekcesi-ve-komisyon-raporu/
http://www.sayilikanun.com/6360-sayili-on-uc-ilde-buyuksehir-belediyesi-ve-yirmi-alti-ilce-kurulmasi-ile-bazi-kanun-ve-kanun-hukmunde-kararnamelerde-degisiklik-yapilmasina-dair-kanunun-gerekcesi-ve-komisyon-raporu/
http://www.sayilikanun.com/6360-sayili-on-uc-ilde-buyuksehir-belediyesi-ve-yirmi-alti-ilce-kurulmasi-ile-bazi-kanun-ve-kanun-hukmunde-kararnamelerde-degisiklik-yapilmasina-dair-kanunun-gerekcesi-ve-komisyon-raporu/
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“-Geniş ölçekte hizmet üreten yerel yönetim birimleri gelişmiş teknolojilerle 

donatılabilecektir. 

-Geniş ölçekte hizmet üretecek bu yönetimlerde nitelikli teknik personel 

istihdam edilebilecek, ayrıca iş gücü uzmanlaşacağından verimlilik artışı 

sağlanacaktır. 

-Geniş ölçekli yerel birimlerden oluşan yerel yönetim sistemi, merkezden 

gönderilecek kaynakların etkin kullanımını sağlayacaktır. 

-İl sınırları içinde bütünleştirilmiş yerel yönetim birimleri arasında 

kaynakların kullanımı ve sahip olunacak imkânlar açısından daha adil bir yapı ortaya 

çıkabilecektir. 

-Düzenleyici üst imar planları çerçevesinde il çapında uyumlu imar 

uygulamaları gerçekleştirilebilecektir”. 

Zengin, gerekçe olarak sıralanan hususların soyut, bilimsel araştırma ve 

analizlerden yoksun olarak temelsiz, temenniden öteye geçemeyen varsayımlar 

olarak kabul etmektedir.582 Gelinen noktada devletin taşra ayağını oluşturan mülki 

idarenin yanında yerel yönetim birimleri olarak il özel idareleri ve köyler yeni 

yapılanmadan oldukça zarar görmüştür. 6360 sayılı kanun sonrasında mülki idare 

taşra örgütlenmesinde ağırlığını 30 ilde büyükşehir örgütlenmesine bırakmaktadır.583 

Bu illerde yönetim ağırlığı merkezin taşra kuruluşlarından büyükşehir belediyelerine 

geçmiştir. Türkiye’de, Kamu Tercihi Okulu’nun benimsediği “küçük olan iyidir” 

yaklaşımı benimsenmemiş, bunun yerine metropoliten alanların bütünleştirme ve 

genişleme yönündeki politikalarla düzenlenmesine girişilmiştir.584 Türkiye’de 

büyükşehirlerin sorunlarına yönelik arayışlar gelişmiş ülkelere göre daha yeni tarihli 

olduğu gibi bu ülkelerde kentlerin gelişimi ile Türkiye’de gelişimi farklı dinamikler 

üzerinden gerçekleşmiştir. Bu nedenle Türkiye’de büyükşehirlerin mekân yönetimi 

olma özelliğinden bütünşehire dönüşerek alan ve bölge yönetimine geçişleri de farklı 

gerekçelere dayanmaktadır. Dünyada belediyelerin birleştirilerek kent bölgelerine 

benzer yapılanmalara gidilmesi seçeneğinin yanında demokrasi, katılım ve temsil 

                                                 
582 Ozan Zengin, “Büyükşehir Belediyesi Sisteminin Dönüşümü: Son On Yılın Değerlendirmesi”, 

Ankara Barosu Dergisi, Sayı 2, Ankara, 2014, s. 102. 
583  Ordu İlinin 2011 ADNKS sonuçlarına göre 714.390 olan nüfusunun sadece 1 yılda 772.000’e 

çıkması ve büyükşehir olması dikkate alındığında başta Afyonkarahisar olmak üzere diğer illerin 

de 750.000 olan nüfus barajını yakalaması mümkündür. Bir başka seçenek yakın bazı illerin 

birleşerek büyükşehir statüsü elde etmesidir. 6360 sayılı kanundan sonra Kütahya-

Afyonkarahisar, Zonguldak-Karabük-Bartın birleşmelerinden 2 yeni büyükşehir çıkarılması 

önerileri tartışma konusu olmaktadır. 
584  Tayfun Çınar, Can Umut Çiner, Ozan Zengin, 2009, s. 8, 9. 
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konularıyla da ilişkilendirilen daha küçük ve çoklu yapıların muhafaza edilmesi 

ancak bunların Türkiye’deki yerel yönetim birliklerine benzer hizmetler veren 

işlevsel şekilde örgütlenmiş bazı birimlerle desteklenmesi seçeneği de mevcuttur. 

Kamu Tercihi Teorisi’ne yakın duran bu seçenekten Türkiye’de vazgeçildiği 2002 

sonrası reform düzenlemeleriyle anlaşılmaktadır. Bununla birlikte Kamu Tercihi 

Teorisi’nin yerelleşmeyi destekleyen açıklamalarını da unutmamak gerekir. Kamu 

Tercihi Teorisi’nin, bireylerin kendi karlarını maksimize etmeye çalıştıkları yargısı, 

kamu hizmetleri sunumunun çok merkezli yapıda sunulması çözümüne ulaşılmasına 

neden olmuştur. Öte yandan amaç olarak çok merkezli yönetim yapısının 

yerelleşmeyi desteklemesi merkezden yerele yetki devrini gerektirdiğinden585 bu 

yönüyle merkeze ve mülki idareye ait yetkilerin büyükşehir belediyelerine 

aktarılmasına uygun düşmektedir. 

6360 sayılı kanun 12.11.2012 tarihinde kabul edilirken Türk kamu 

yönetiminde ilk defa denenen bir yapı ortaya çıkarmıştır. Bu kanunla birlikte 

mekânın siyasal kurgusunda daha önce uygulanmayan yeni bir yönetim modeli 

ortaya konulmaktadır. Genel olarak bütünleştirmeci bir anlayışla birlikte yerel 

yönetimlerin “işlevsel etkinlik” yönünün bu kanunun temel felsefesi olduğunu 

belirtmek gerekir.586 2014 seçimleriyle birlikte Türkiye’deki il belediye sayısı 65’ten 

51’e, belde belediyesi sayısı 1977’den 396’ya, toplam belediye sayısı 2.950’den 

1.396’ya, köy sayısı 34.339’dan 18.366’ya düşmüş; büyükşehir belediyesi 16’dan 

30’a, büyükşehir ilçe belediyesi sayısı ise 519’a yükselmiştir. Getirilen yapının en 

büyük özelliği 2014 yerel seçimleri sonrasında ülke genelinde faaliyet göstermeye 

başlayan toplam nüfusu 750.000’den fazla 30 büyükşehir belediyesinin sınırlarının 

mülki sınırlara genişlemesidir. Başlangıçta büyükşehir sayısı 29 iken bu kanunda 

yapılan bir değişiklikle587 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)588 

sonuçlarına göre 2011 yılında 714.390 olan nüfusu sadece 1 yılda 772.000’e çıkan 

Ordu ilinde de büyükşehir kurulması kararlaştırılmış ve toplam büyükşehir sayısı 

                                                 
585  Gernod Gruening, “Origin and Theoretical Basis of New Public Management”, International 

Public Management Journal, Vol. 4, No. 1, 2001, p. 7. 
586  Ferit İzci, Menaf Turan, 2013, s. 122. 
587  22.03.2013 tarihli ve 28595 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6447 sayılı 

kanun. 
588  Türkiye İstatistik Kurumu, ADNKS terimini kullanırken Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel 

Müdürlüğü Adres Kayıt Sistemi’ni tercih etmektedir. İstatistikler, Türkiye İstatistik Kurumu 

tarafından tutulduğu için bu kurum tarafından kullanılan terim tercih edilmiştir. 
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30’a yükselmiştir. Kanunun çıkış aşamasında “düzenleyici etki analizi” yapılmadığı 

için589 ne getirdiği ne götüreceği konusunda maalesef net bilgiler 

bulunmamaktadır.590 Bu nedenle aşağıda 6360 sayılı kanunun sonuçlarının neler 

olabileceğine dair ayrıntılı bir analiz yapılmıştır. 

Belediyelerin mekânsal boyuttan alan boyutuna geçecek olmasının çeşitli 

sonuçları olacaktır: 

a) Bu düzenleme sonrasında büyükşehir statüsüne sahip illerde kırsal-kentsel 

ayrımı ortadan kalkıp;591 o ilin en uzak köşeleri dahi kentin bir parçası gibi kabul 

görerek belediyelerin buralara hizmet götürecek biçimde örgütlenmesi 

beklenmektedir. Çünkü bir yerleşim alanına kent denilmesi, genellikle, nüfusun tarım 

dışı kesimlerde çalışmasına bağlıdır. Buna göre yerleşim alanlarına, tarım dışındaki 

ve tarımdaki nüfus oranlarına bakılarak kent ve köy adını almaktadır.592 Yeni 

durumda her iki kavram da anlamsız hale gelmiştir. Kırsalda yaşayıp tarımla geçinen 

nüfus da artık kentli sayılmaktadır. Daha öncesinde 5216 sayılı kanunla İstanbul ve 

Kocaeli’nde denenen bu sistem şimdi tüm büyükşehir belediyelerine 

yaygınlaştırılmış olup içlerinde yüzölçümü çok geniş, buna karşılık kırsalında çok 

fazla nüfus barınmayan yerleri de kapsar hale gelmiştir. Bu durumun en büyük 

sakıncası söz konusu büyükşehir belediyelerinin kırsaldan sınırlarına katılan yerleşim 

birimlerinde yaşayanlara karşı sorumluluklarını yerine getirememesidir. Seçim 

sonuçlarına etkide bulunmak için kayda değer seçmeni bulunmayan ve sonuca etkide 

bulunma şansı olmayan küçük yerleşim birimlerinin yeterli hizmet almada sıkıntı 

yaşadığı iddia edilmektedir. 

                                                 
589  2006 yılı İlerleme Raporu’nda “daha iyi düzenleme konusunda bir ilerleme” olarak kabul edilen 

düzenleyici etki analizi yapılması hususunun kâğıt üzerinde kaldığı anlaşılmaktadır.  2006 

İlerleme Raporu, s. 5, 

http://www.abgs.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/Turkiye_Ilerleme_Ra

p_2006.pdf, (09.03.2006). 
590  17.02.2006 tarihli ve 26083 sayılı Remi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Mevzuat 

Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 6360 sayılı kanun 

çıkarılırken sosyal, ekonomik ve ticari hayata etkilerinin ne olacağına dair bir “düzenleyici etki 

analizi”nin yapılması gerekirdi. 
591  Kırsal-kentsel ayrımı konusunda en çok kullanılan kriter “nüfus”tur. Kentsellikle ilgili nüfus 

kriterinde İsviçre 10.000, Japonya 30.000, Güney Kore ise 40.000 rakamlarını baraj olarak kabul 

etmektedir. Ülkemizde 442 sayılı Köy Kanunu’nun 1. maddesi bu barajı 20.000 olarak kabul 

etmişken TÜİK istatistiki verilerini 10.000 üzerinden belirlemektedir. Bu konuda daha geniş bilgi 

için bkz: Taşkın Deniz, Güzin Kantürk Yiğit, “İdari Coğrafya Açısından Büyükşehir 

Belediyeleri”, International Journal of Social Sciences, Vol. 6, Issue 2, February 2013, s. 632. 
592  Ruşen Keleş, Kentleşme Politikası, İmge Yayınevi, Ankara, 2010, s. 75. 

http://www.abgs.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/Turkiye_Ilerleme_Rap_2006.pdf
http://www.abgs.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/Turkiye_Ilerleme_Rap_2006.pdf
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b) Kanunun bir diğer ilgi çekici noktası büyükşehir olmak için gerekli kriterin 

tüm il nüfusunu kapsaması nedeniyle hizmetlerin ihale ve sözleşmecilik yöntemiyle 

verilmesine zemin hazırlamasıdır. Örneğin merkez nüfusu 100.000’den az olan 

Muğla Belediyesi, büyükşehir belediyesi olarak örgütlenme ve ilin tamamına hizmet 

verme durumundadır. Görev sahasına yeni katılan alanlarda yaşayan halkın içme 

suyu, mezarlık, yol vb. ihtiyaçları bu hizmetlerden bazılarıdır. Bu durumda kâğıt 

üzerinde büyükşehir hizmetleri ama gerçekte kırsal nitelikli hizmetler verilmektedir. 

Kuruluşundan beri küçük ve orta ölçekli bir belediye olarak hizmet yürüten bir 

belediyenin ani bir değişiklikle büyükşehir kültürüne ve örgüt yapısına geçmesi 

umulmaktadır. Nüfusun az olduğu yerlerde yüz yüze ilişkiler devreye girdiğinden 

kent merkezine uzak yerlere hizmet götürmek için farklı bir örgüt yapısı geliştirmek 

gereklidir. Bunun mümkün olmaması halinde az nüfuslu il geneline yayılmış 

yüzlerce yerleşim merkezine hizmet götürmek için ihale ve sözleşmecilik yönteminin 

tercih edilmesinin gündeme gelmesi beklenmektedir. Yeni durumda örneğin, 

yüzlerce mahallenin içme suyu ihtiyacının tek bir ihaleyle çözülmesi mümkün hale 

gelmiştir. 

c) Kanunla ilgili diğer önemli bir husus da “temsil” ve “katılım” konularıdır. 

Liberal demokrasilerin en önemli sorunlarından birisi olan temsil konusuyla ilgili 

eleştiriler yeni yapılanmada kendini ağır biçimde hissettirmektedir. İlin tamamına 

hizmet götürmek üzere örgütlenmiş il genel meclisleri için yapılan seçimle, 

büyükşehir belediye meclisi için yapılan seçim adayların nitelikleri, il geneline 

dağılımları ve meclislerin işlevleri bakımından büyük farklılıklar göstermektedir. 

Yine kapatılan belde belediyeleri ve köylerdeki meclis/heyet üyelikleri ile mahalle 

ihtiyar heyeti üyelikleri için de benzer durum söz konusudur. Seçim yapılacak üyelik 

sayısı toplamda eksildiği için doğal olarak büyükşehir belediye meclislerinin temsil 

kabiliyeti düşmüş ve halkın yerel siyasete katılım araçlarında önemli bir azalma 

görülmüştür. Temsil ve katılım konusunda Kamu Tercihi Teorisi’nin önerdiği parçalı 

yönetim yapıları daha avantajlı görünmektedir. Talip olunan makamlar büyüdükçe 

daha örgütlü seçim kampanyaları yürütme imkânına sahip varlıklı kişiler bu 

görevlere aday olacaktır. En büyük katılım aracı olan seçimde oy verme ve/veya 

aday olma yollarında büyük bir azalma görülecektir. Bu durum neoliberal anlayışın 
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yerel yönetimlere katılımın artırılmasının adem-i merkezileşme ile paralel yürüdüğü 

savı ile ters düşmektedir.593 

6360 sayılı kanun uyarınca Ordu dâhil 30 ilde büyükşehir kurulmasıyla ülke 

nüfusunun yaklaşık %76’sı büyükşehirlerde yaşamaya başlamıştır.594 Bu ifadeyi 

biraz daha somutlaştırılalım: 2011 yılı ADNKS verilerine göre ülke nüfusunun 

toplamı 74.724.269 kişidir. Büyükşehir belediyesi kurulacak 30 ilin toplam nüfusu 

ise 57.240.210 olup %76’ya karşılık gelmektedir.595 Geri kalan 51 ilde il merkezi ve 

ilçelerde yaşayan (köy ve beldeler, yani kır nüfusu hariç) toplam nüfus 10.302.826 

olup, yeni büyükşehirlerin kurulması sonrasında 2011 ADNKS sonuçları ölçü 

alınırsa 74.724.269 kişiden toplam 67.543.036’sı, yani nüfusun yaklaşık %90’ı 

belediye sınırları içerisinde yaşıyor, diğer bir deyimle kentli hale gelmiştir. Mekânsal 

örgütlenme en açık şekilde kır ve kent ilişkisinde görülebilirken yeni durumda teknik 

olarak kır-kent ayrımından vazgeçilmiş, kâğıt üzerinde eskiden kır sayılan yerler 

artık kente dönüşmüştür. Kırsalda yaşayan nüfus, 7.181.233 kişiyle ülke toplam 

nüfusunun sadece %10’udur.596 Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülke için kırsal 

nüfusun bu orana düşmesi gelişmişlik düzeyi bakımından önemlidir. Çünkü 2011 

verilerine göre toplam nüfusun %76,8’i (57.385.706 kişi) il ve ilçe merkezlerinde 

ikamet ederken, %23,2’si (17.338.563 kişi) belde ve köylerde, yani kırsalda ikamet 

etmekteydi.597 Kırsalda yaşayan nüfus sayısı böylelikle toplam nüfusun yaklaşık 

%13’ü oranında azalma göstermiştir. 

 

 

 

                                                 
593  A. Argun Akdoğan, “Yeni Yerel Yönetim Yasalarında Katılım”, 

http://www.yayed.org/uploads/yuklemeler/inceleme-23.pdf, (08.12.2013). 
594  2011 yılı ADNKS sonuçlarına göre 30 büyükşehir belediyesinin toplam nüfusunu gösterir tablo 

bu çalışmanın Ek: 4’ünde gösterilmiştir. 
595  Ordu için 2011 ADNKS sonucu bulunan 714.390 rakamı esas alınmış olup, 2012 yılında görülen 

artış esasen İstanbul başta olmak üzere diğer büyükşehirlerdeki Orduluların nüfus kayıtlarını 

Ordu’ya almasından kaynaklandığından toplam nüfusta önemsiz derecede bir farklılık olacağı 

düşünülmektedir. 
596  2014 mahalli idare seçimleri sonrasında Türkiye’de 51 il özel idaresi, 1.394 belediye ve 18.252 

köy bulunacağı; 1.394 belediyenin 30’unun büyükşehir belediyesi, 51’inin il belediyesi, 519’unun 

büyükşehir ilçe belediyesi, 400’ünün ilçe belediyesi ve 394’ünün belde belediyesi olacağı 

açıklanmıştır.  İçişleri Bakanı Muammer Güler’in 2014 Bütçesi İçin TBMM Plan ve Bütçe 

Komisyonunda Yaptığı Konuşma,  

http://www.icisleri.gov.tr/default.icisleri_2.aspx?id=8808, (18.11.2013). 
597  http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=10736, (21.12.2012). 

http://www.yayed.org/uploads/yuklemeler/inceleme-23.pdf
http://www.icisleri.gov.tr/default.icisleri_2.aspx?id=8808
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=10736
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Grafik 4.  Büyükşehir Belediyesi, Diğer Belediyeler ve Kırsal Nüfusu 

 

6360 sayılı kanunun ülkenin toprak üzerindeki örgütlenmesinde yapacağı 

değişiklikleri hesaplamak için Harita Genel Komutanlığı’na ait 1/1.000.000 ölçekli 

Mülki İdari Bölümleri Haritası vektör verisinden yararlanarak TÜİK tarafından 

hazırlanan yüzölçümü hesaplamalarına bakmak gerekir. Buna göre ülkenin 785.347 

km² olan yüzölçümünün 30 büyükşehir belediyesinin kurulmasıyla toplam 380.300 

km²’sine karşılık gelen kısmı artık büyükşehir belediyelerinin sınırına 

dönüşmüştür.598 Ülke topraklarının yaklaşık %48’ine karşılık gelen bu rakam dünya 

geneli için bile büyük kalmaktadır. 

                                                 
598  Türkiye İstatistik Yıllığı 2011 Özeti, TÜİK Yayını, Haziran 2012, s. 3. 
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Grafik 5. Büyükşehir Belediyeleri Yüzölçümü Oranı 

 

Aslında bu istatistikleri Türkiye’de bölge yönetimi uygulamasının adının 

değiştiği ve bölge kavramı yerine “büyükşehir=bütünşehir” kavramının kullanılır 

hale geldiği şeklinde yorumlamak mümkündür. Kentleşmenin niteliğinin ve hızının, 

eski kent/yerel yönetim yapılarını zorlayarak değiştirmesi ve coğrafi olarak daha 

geniş alanlara ihtiyaç duyulması nedeniyle ulus altı bölgesel bir yapı ihtiyacı bu 

şekilde giderilmektedir.599 Eskinin “eyalet” kavramına benzer yeni yapılanma ortaya 

çıkmış, iller arasındaki büyükşehir ve normal il statüsünün farklılığı yeni düzenleme 

ile iyice belirginleşmiştir. Bir kamu politikası olarak da tanımlanabilecek Bütünşehir 

Modeli, bölgeselleşmenin bir türü olarak ortaya çıkmıştır.600 5216 sayılı kanunla 

mülki sınırların büyükşehir belediye sınırları kabul edildiği İstanbul’un 5.313 km², 

Kocaeli’nin 3.623 km² gibi göreceli olarak küçük bir yüzölçümüne sahip olduğunu; 

yeni büyükşehir belediyelerinden Van’ın 21.334 km², Kahramanmaraş’ın 14.525 

km², Balıkesir’in 14.272 km² yüzölçümüne sahip olduğu ve İstanbul ve Kocaeli gibi 

ülke sanayiinin %75’ini barındıran, GSMH açısından zengin iki ilin toplam 

yüzölçümünün yeni büyükşehirlerin tek birinin yüzölçümüne yaklaşamadığını da 

                                                 
599  L. Jim Sharpe, “The European Meso: An Appraisal”, Rise of Meso Government in Europe, (Ed. 

L. Jim Sharpe), Sage Publication, London, 1993, s.8. 
600  Can Umut Çiner, Oral Karakaya, “Merkez-Yerel İlişkileri ve Mülki İdarenin Dönüşümü”, 

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 68, No. 2, Ankara, 2013, s. 89. 
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unutmamak gerekir. Bu nedenle İstanbul ile Kocaeli deneyimlerinin yeni duruma 

ilişkin yeterli ipucu verdiğini düşünmek pek mümkün gözükmemektedir. Bu 

durumda Bütünşehir Modeli’nin tercih edilmesinde ekonomik gerekçelerden çok 

siyasi düşüncelerin rol oynadığını söylemek mümkündür. Yeni büyükşehirlerin 

eskilerinden farkı olarak nüfus yoğunluklarının daha az, yüzölçümlerininse daha 

geniş olması dikkat çekmektedir. Çalışmanın ilerleyen bölümlerinde vurgulanan 

kırsal belediyecilik konusu daha çok yeni büyükşehirler için geçerlidir. 

6360 sayılı kanun sadece Türk yerel yönetim sisteminde önemli değişiklikler 

meydana getirmiştir. Bu değişiklikler şunlardır: 

a) Kanunla birlikte çok sayıda belediyenin tüzel kişiliği sona ermiştir. 6360 

sayılı kanundan sonra Türkiye’de 30 büyükşehir, 51 il, 519 büyükşehir ilçe, 400 ilçe 

ve 396 belde belediyesi olarak toplam 1.396 belediye mevcuttur. 1580 sayılı kanunun 

uygulandığı dönemde 2000 yılı itibarıyla 3.225, 5216 sayılı kanunda 2010 yılında 

yapılan değişiklik sonucunda 2.950 belediyenin teşkilatlanmış olduğu dikkate 

alındığında belediye sayısında yarıdan fazla azalma söz konusudur. Yerel 

yönetimleri birleştirme belli bir dönem Avrupa ülkelerinde görülen reform 

hareketlerinin ve yerel hizmetlerin yeterli şekilde verilmesi için arayışların bir 

sonucu olmuştur.601 Ölçek olarak küçük, nüfusu az ve ekonomik açıdan sorunlar 

yaşayan belediyelerin yaşadığı sorunlar Birleştirme Teorisi’ne uygun olarak 

çözümlenmektedir. Bunlardan bir kısmı nüfus kriteri olarak kabul edilen 2.000 

kişinin altında nüfusa sahip belediyeler, bir kısmı da büyükşehir sınırları içerisindeki 

belde belediyeleridir. Bu belediyelerin 426’sı daha önce de 5747 sayılı kanunla 

kapatılmak istenmiş ancak Anayasa Mahkemesi tarafından 31.10.2008 günlü, E. 

2008/34, K. 2008/153 sayılı kararla602 kanuna ekli 44 sayılı listede gösterilen 

belediyelerden, 

1-  Türkiye İstatistik Kurumu tarafından gerçekleştirilen adrese dayalı nüfus 

sayımı sonuçlarına yasal süresi içinde iptal davası açanlar,   

2-  Kanunun yürürlüğe girdiği 22.3.2008 tarihinden önce 5393 sayılı kanunun 

8. maddesi uyarınca yapılan katılma işlemi ile nüfusu 2.000’in üzerine çıkanlar, 

                                                 
601  Norbert Kersting, Angelika Vetter, Reforming Local Government in Europe: Closing the Gap 

between Democracy and Efficiency, Leske+Budrich, Opladen, 2003, p. 9. 
602  06.12.2008 tarihli ve 27076 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır. 
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3- “Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın önerisi ve Bakanlar Kurulu kararı ile ilan 

edilmiş turizm bölge, alan ve merkezleri ve kültür ve turizm koruma ve gelişim 

bölgeleri” kapsamında kalanlar ile  “Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nca saptanan 

2008 yılı turizm öncelikli yöreler” listesinde yer alanlar yönünden, iptaline karar 

verildiğinden kapatılmamıştır. 

Türkiye’de küçük belediyelerin kapatılmasının çeşitli nedenleri vardır. 

Nedenlerin ilki bu belediyelerde yaşayan nüfusun azlığıdır. Yeni yerel yönetim 

kanunları öncesinde, 2004 yılı itibarıyla belediyelerin %11’inin nüfusu fiilen 

2.000’in, %62’sinin nüfusu 5.000’in altındadır.603 Bu durumun açıklaması 

belediyelerin yarısından fazlasının belediye tüzel kişiliğini kazanabilmek için gerekli 

nüfus kriterini karşılayamadığıdır. ADNKS öncesinde yapılan nüfus sayımı ve 

tespitlerinde belediye statüsü elde edebilmek ve/veya İller Bankası’ndan nüfus 

esasına göre alınan merkez paylarını yüksek tutabilmek için nüfusun fazla yazıldığı 

hususunu daha önce ayrıntılı biçimde incelemiştik. ADNKS sonrasında söz konusu 

beldelerin gerçek nüfusunun tespit edilebilir hale gelmesini de konuyla ilgili olarak 

dikkate almak gerekir. İleride ayrıntılı inceleyeceğimiz gibi nüfus azlığı bakımından 

benzer durum köyler için de söz konusudur. Ancak köyler için geliştirilen KHGB 

Modeli az nüfuslu ve geniş alana yayılmış bu yerleşim birimlerinin temel alt yapı 

ihtiyaçlarının karşılanmasında başarılı olmuştur. Oysa belediyeler arasında kurulan 

birlikler istenen ölçüde başarılı olamadığı için maliyeti düşürme ve etkinliği sağlama 

adına dünya örnekleri ile paralel biçimde belediye sayısında azalmaya gidilmektedir. 

Dünyada 1950’li yıllardan günümüze belediye sayıları Belçika’da %78, 

Bulgaristan’da %88, Danimarka’da %80, İsveç’te %87, İngiltere’de %76 ve 

Almanya’da %67’lik bir azalma göstermiştir. Türkiye’de ise 2002 sonrası reformlara 

kadar belediye sayısı %513 oranında artmıştır.604 6360 sayılı kanun belediye 

sayısında %50’den fazla azalma sağlayarak dünya örneklerine benzer eğilim 

sergilemektedir. Kanun bu yönüyle belediye ölçeğini büyütmeyi de amaçlamaktadır. 

Bu eğilim belediye olmak için gerekli nüfus şartının 5393 sayılı kanunla 5.000’e 

çıkarılmasıyla zaten kendini hissettirmiştir. Belediyeler için en uygun ölçek 

                                                 
603  “Mahalli İdare Yasa Tasarıları Üzerine”, TESEV, 2004, s. 6, 

http://www.tesev.org.tr/assets/publications/file/mahalli%20idare%20yasa%20tasar%C4%B1lar%

C4%B1%20%C3%BCzerine.pdf, (14.12.2013). 
604  Daha ayrıntılı bilgi için bkz: “Yerel Yönetim Anlayışında Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu”, s. 72-

73.  

http://www.tesev.org.tr/assets/publications/file/mahalli%20idare%20yasa%20tasar%C4%B1lar%C4%B1%20%C3%BCzerine.pdf
http://www.tesev.org.tr/assets/publications/file/mahalli%20idare%20yasa%20tasar%C4%B1lar%C4%B1%20%C3%BCzerine.pdf
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belirlenmesi konusunda geçmişteki “küçük olan iyidir” yaklaşımı artık “büyük olan 

iyidir”e dönmüştür. Geçmişte belediyelerin önemli kısmının nüfusu 10.000’in altında 

yer aldığı halde ölçek konusunda herhangi bir düzenleme ihtiyacı hissedilmemişti.605 

Örneğin, 1975 yılı sonunda Türkiye’de 1654 belediyeden 1930’unun nüfusu 

10.000’in altındaydı. Bu rakamlar ölçekle ilgili olarak siyasi tercih ve kararların 

önemli rol oynadığını göstermektedir. Uzun zamandır yönetim alanında tartışmalara 

neden olan “ölçek” sorunu 2002 sonrası düzenlemelerle tekrar gündeme gelmiştir.  

İlk nedenle bağlantılı olarak hizmet verme maliyetlerinin düşürülmesi ve her 

belediyenin hizmet binası, araç-gereç parkı, kadro durumu açısından standart bir 

maliyete sahip olması, belediye sayısının azaltılması için gerekçe oluşturmuştur. 

Nüfus kriterinin yanında imar konularında yetki karmaşası sonucu yaşanan 

çarpık kentleşme de küçük belediyelerin kapatılma nedenleri arasında 

gösterilmektedir. Özellikle (yeni) büyükşehirlere bitişik belde belediyelerinin imar 

düzenlemeleri büyükşehirlerin görünümünü etkilemiştir. Bu konuda en bilinen örnek 

Denizli olarak öne çıkmaktadır. Nüfus olarak büyükşehir belediyesi olma kriterine 

ulaşamamış Denizli’nin etrafından bulunan çok sayıda belde belediyesinin imar 

uygulamaları Denizli’nin görünümünü olumsuz etkilemiştir. Merkezi yönetim küçük 

belediyeleri kapatmanın yanında oluşturulan geniş ölçekli belediye sınırları için 

mekânsal planlama konusunu da merkezileştirmiştir. 29.06.2011 tarihli ve 644 sayılı 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnamenin “Görevler” başlıklı 2. maddesi “mekânsal strateji planlarını ilgili 

kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle hazırlamak ve mahalli idarelerin 

plan kararlarının bu stratejilere uygunluğunu denetlemek” görevini adı geçen 

bakanlığa vermiştir. Bu doğrultuda ayrıca “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” 

hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur.606 Getirilen yeni düzenlemeler, çok sayıda 

küçük yönetim birimi olmasının Yeni Sağ terimleriyle etkinlik ve verimlilik 

açısından sakıncalı bulunması, planlama bazında da çok başlılıktan kaynaklanan 

sorunlar olması yönündeki gerekçeler nedeniyle yönetim birimlerinin 

birleştirilmesine gidilmesini desteklemektedir. 

                                                 
605  Selçuk Yalçındağ, İlçe Özel Yönetimi: Kırsal Yöreler İçin Yeni Bir Demokratik Yerel 

Yönetim Birimi Denemesi, TODAİE Yayın No: 157, Ankara, 1977, s. 34. 
606  14.06.2014 tarihli ve 29030 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
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Çok sayıda küçük belediyenin kapatılmasının nedenlerinden sonuncusu ilk 

maddede de sözü edilen dünya örneklerinde sıkça görülen yerel yönetim birlikleri 

modelinin köyler için başarılı biçimde uygulanmasına rağmen belediyelerde başarısız 

olmasıdır. Yukarıda ayrıntılı biçimde incelediğimiz üzere belediye sayısının 

azaltılmasında diğer Batı ülkeleri kadar başarılı olamayan Fransa, Belediye Birlikleri 

Modeli’ni uygulamaya sokmuştur. Türkiye de çok sayıda belediye birliğine sahip 

olmasına rağmen bu birlikler hizmet üretmede yeterli başarıyı gösterememiştir. 

b) Öte yandan, daha önce belirttiğimiz gibi 5216 sayılı kanundaki büyükşehir 

belediyesi olabilmek için gerekli 750.000 nüfus şartının, bu şehirler için belediye 

sınırlarının mülki sınırlara genişlemesiyle aslında büyükşehir kavramında bir 

daralma yaratılmıştır. Kendi içinde tezatlık barındıran bu durumda Bütünşehir 

Modeli’nin aslında bir bölge modeli alternatifi olarak düşünüldüğüne dair ipuçları 

bulunmaktadır. Büyükşehir belediyeleri dünyada metropol yerleşim yerlerinin 

sorunlarına çözüm bulmak amacıyla kurulurken Türkiye’de farklı bir amaca hizmet 

etmeye başlayacaktır. Kuşkusuz bu radikal bir değişimdir. Sonuçta, hem 750.000 

nüfus kriteri hem de büyükşehir belediye sınırlarının mülki sınıra genişletilmesi 

kararı siyasi niteliktedir. Geçmişte de nüfus kriteri dikkate alınmaksızın büyükşehir 

belediyesinin kurulması örneklerine rastlamak mümkündür. Örneğin 1999 

depreminden sonra büyükşehir belediyesi yapılan Adapazarı Belediyesinin o 

dönemdeki nüfusu 184.000’dir. 1999 depreminin yıkıcı etkilerinin daha hızlı 

iyileştirilmesi için siyasi tercih kullanılarak bu yola başvurulduğu açıktır. 

Günümüzde nüfus kriterinin örneğin 500.000’e indirilmesi halinde ülke, 2011 

ADNKS sonuçlarına göre 10 büyükşehir daha kazanacaktır.607 Bütünşehir 

Modeli’nin yaygınlaşmasına dair arzular daha önce şahit olunan il sayısını artırma 

girişimleri ile benzerlik göstermektedir. İl olma kriterlerinin anayasada belirtilmesine 

rağmen il olma taleplerinde temel gerekçe ekonomiyle ilişkilidir. Yine büyükşehir 

belediyelerinin merkezden daha fazla pay alması büyükşehir belediyesi olmayı cazip 

hale getirmektedir. 

                                                 
607  Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Çorum, Elazığ, Kütahya, Sivas, Tokat, Zonguldak ve Batman 

2011 yılı ADNKS sonuçlarına göre 500.000’in üzerinde nüfus sahibi olup, Afyonkarahisar, Sivas, 

Tokat ve Zonguldak’ın nüfusu 600.000’in üzerindedir. Ordu örneğinden hareketle bu 4 il için 

yakın zamanda büyükşehir belediyesine sahip olmak mümkün görünmektedir. 
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c) Kanunun önemli yeniliklerinden birisi büyükşehir teşkilatı bulunan 30 ilde 

2014 yerel seçimleriyle birlikte il özel idarelerinin kapatılmasıdır. Daha önce 5216 

sayılı kanunun Geçici 2. maddesiyle İstanbul ve Kocaeli büyükşehir belediyelerinin 

sınırları mülki sınırlara genişletilmesine rağmen il özel idareleri muhafaza edilmişti. 

Yeni durumda tüm büyükşehirlerde il özel idareleri lağvedilmiştir. Böylelikle il özel 

idarelerine atfedilen önemin aslında geçersiz ve bu birimlerin başarısız olduğu kabul 

edilmektedir. 1864 yılından bu yana yerel yönetim birimi olarak faaliyet gösteren il 

özel idareleri, büyükşehir belediyesi bulunan illerden çekilmektedir. İl kurulmasıyla 

birlikte hayata geçen bu birim, artık 30 ilde görev yapamamaktadır. Bu durumda iller 

de il özel idaresi bulunan/bulunmayan olarak iki gruba ayrılmıştır. İl özel idaresi 

bulunan il sayısı 51 olarak sayısal çokluk gösterse de ülke nüfusunun sadece 1/4’ü il 

özel idarelerinin hizmet götürdüğü illerde yaşamaktadır. Büyükşehirlerde, il özel 

idarelerinin yürütme organı ve valilerin en büyük etki aracı olan il encümenleri 

kalkmış; kaynak kullanımı noktasında valiler ve kaymakamlar tamamıyla merkezden 

gönderilen ödeneklere bağımlı hale gelmiştir. 6360 sayılı kanunla il özel idareleri 

eliyle yapılan ihaleler artık büyükşehir belediyeleri tarafından gerçekleştirilmektedir. 

İl özel idarelerinin bölgesel yönetime hazırlık olacağı genel beklentisi böylelikle il 

özel idarelerinin varlığının sorgulandığı bir noktaya taşınmıştır. Bundan böyle 

bölgesel parlamento olma işlevinin İGM’lerin yerine büyükşehir belediye 

meclislerince görülmesi beklenmektedir.  

d) 6360 sayılı kanunun etkilediği diğer yerel yönetim birimi köylerdir. 

Kanunla büyükşehir belediye sınırları içerisindeki 16.051 köyün tüzel kişiliği 2014 

yerel seçimleriyle birlikte sona ermiş ve mahalleye dönüşmüştür.608 34.339 köyün 

yaklaşık yarısının mahalle olması Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana işlerlik 

kazanamamış bu yerel yönetim biriminin artık gözden çıkarıldığı anlamına 

gelmektedir. Zaten belediye ve il özel idarelerine ait mevzuatın değiştirilmesine 

rağmen 1924 tarihli 442 sayılı Köy Kanunu’nun yenilenmemesi kendi içerisinde bir 

göstergedir. İkinci bir husus son düzenlemeyle mahalleye indirgenen birçok köyün, 

köy tüzel kişiliği devam eden yerleşim birimlerinden daha fazla nüfusa sahip hale 

gelmesidir. Böylelikle (başka bir yerleşim birimi merkezinde olanlar hariç) yerleşim 

birimleri arasında büyükten küçüğe doğru sıralama yapıldığında en küçük birim 

                                                 
608  Köy sayısı sürekli değişebildiğinden kanun gerekçesindeki değil son resmi açıklamalar dikkate 

alınmıştır.  http://www.hurriyet.com.tr/gundem/22825527.asp, (17.03.2013). 

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/22825527.asp
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olarak kabul edilen mahallelerle köyler yer değiştirmiş olmaktadır. 6360 sayılı 

kanunun köyler bakımından üçüncü sonucu tüzel kişiliği kaldırılan köylerin üyesi 

bulunduğu KHGB’lerin tasfiye edilmesidir. İleride ayrıntılı inceleyeceğimiz üzere 

KÖYDES gibi önemli bir projede etkin işlevler üstlenmiş birliklerin sona ermesi 

köyler kadar mülki idareyi de etkilemiş, mülki idarenin kırsal kalkınmada kullandığı 

araçlardan birisi kaldırılmıştır. 

6360 sayılı kanun belediye, il özel idaresi ve köyler gibi yerel yönetimler 

yanında başka hususlar bakımından da mülki idareyi etkileyecektir: 

a) Bu hususlardan bir tanesi jandarma teşkilatının durumudur. İç güvenlik 

birimlerinden olan jandarma belediye sınırları dışında ve belediye olmasına karşılık 

polis teşkilatının bulunmadığı beldelerde faaliyet göstermektedir. Yeni durumda hem 

büyükşehir belediyesi sınırları tüm ilin mülki sınırı olacak yani polis bölgesine 

dönüşmüş hem de köy ve beldelerin tüzel kişilikleri sona erdiği için ikinci seçenek de 

jandarmanın elinden alınmış olacaktır. Jandarmanın görev tanımının ve sahasının 

yeni duruma uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Konuyla ilgili olarak İçişleri 

Bakanlığı tarafından yeni düzenlemeler yapılacağı, jandarma teşkilatının tamamen 

sivilleşmesinin sağlanacağı hususunda basın yayın organlarına da yansıyan taslaklar 

bulunmaktaysa da çalışmanın tamamlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girmemiştir. 

b) Konuyla ilgili bir başka husus yerleşim alanlarının isim değişikliğiyle 

ilgilidir. Örneğin, beldelerin adının değişmesi 5393 sayılı kanunun 10. maddesine 

göre İçişleri Bakanlığı’nın onayı ile gerçekleşip, bu değişiklik Resmi Gazete’de 

yayınlanırken, aynı kanunun 9. maddesi uyarınca mahallelerin isim değişikliği 

kaymakamın görüşü ve valinin onayı ile olmaktadır. Özellikle ülkenin Doğu ve 

Güneydoğu’sunda oldukça tartışmalı olan beldelerin adının değişmesi konusu bu 

beldeler, 6360 sayılı kanun gereğince 2014 yerel seçimleri sonrasında, mahalleye 

dönüştüğünden artık İçişleri Bakanlığı’nın önüne gelmemekte ve Resmi Gazete’de 

yayınlanmamaktadır. 

Bütünşehir Modeli hakkında yapılan bu kapsamlı analizin ardından getirilen 

yeni sistemin iki önemli boyutuna bakmak gerekir. Bunlardan birincisi mali özerklik 

ve merkezden aktarılan paylarla birlikte ele alınan merkezileşmiş yerelleşme ya da 

yerelde merkezileşme konusudur. İkinci olarak Bütünşehir Modeli’yle birlikte 
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yeniden gündeme gelen seçimli valilik incelenecektir. Bu alt başlığın son incelemesi 

mülki idarenin yerel yönetimlerle ilişkisini belirleyen mevzuat çerçevesidir. 

 

a. Merkezileşmiş Yerelleşme ya da Yerelde Merkezileşme 

Bir yönüyle yerelleşme olarak görülen büyükşehirlerle ilgili 6360 sayılı 

kanunla getirilen Bütünşehir Modeli’nin aslında bir tür merkezileşme getirdiği de 

iddia edilmektedir. Bu iddianın iki temeli vardır: 

İlk olarak büyükşehir belediyelerinin merkezi yönetimden daha fazla pay 

alması ve gelir bütçelerinin önemli bir bölümünün merkezden gönderilen paylardan 

oluşması görüntüde var olan yerelleşmenin aslında bir tür merkezileşme olduğu 

gerçeğini ortaya koymaktadır. Yerel yönetimlerin kamu hizmetlerini sunması için 

gerekli kaynağın büyük bir bölümünün merkez paylarından oluştuğu bir ülkede bu 

durumun açıklanmasında ya Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri gibi demokrasiye geçişin 

yeni olduğu yerlerde yerel yönetimlerin güçsüzlüğü ya da bazı ülkelerdeki gibi 

merkezileşmenin artmasına benzer bir yorum Türkiye için geçersizdir. 5216 sayılı 

Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu, 3030 ve 1580 sayılı 

eski kanunlara göre çok önemli değişiklikler getirmektedir. Belediyeler açısından 

ölçek, belediye meclislerinin toplanma zamanı ve yapısı nedeniyle katılımcılık, mali 

yapı, yetki ve sorumluluk alanları yönünden etkili olan değişikliklerin önemli bir 

bölümü idari vesayet ilkesiyle ilgili olup,  eski kanunlarda mülki idareye, belediye 

organları ile belediye iş ve eylemleri üzerinde tanınan yetkilerin büyük bir kısmı 

ortadan kaldırılmıştır. Mülki idare eliyle uygulanan idari vesayetin azaltılmasına 

rağmen, merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerindeki etkisinde azalma olmamıştır. 

Merkezi yönetim, özellikle mali konularda yerel yönetimleri kendisine bağımlı 

kılmaya devam etmektedir.  

Merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında görev ve kaynak bölüşümünün 

hangi ilkelere göre yapılacağı yönetimler arası mali sistemin kurulma yöntemi ile 

tespit edilmektedir. Türkiye’de merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında gelir 

kaynaklarının paylaşılması ve merkezi yönetimin toplam gelirlerden yerel 

yönetimlere pay vermesine dayanan bir sistem söz konusudur. Belediye gelirleri 

arasında genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan paylar, çeşitli vergi, resim ve harçlar, 

tarifeye bağlanmış hizmet bedelleri, bağışlar ve para cezalarını saymak mümkündür. 
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Başta büyükşehirler olmak üzere belediyelerin gelirleri arasında büyük bir yeri 

merkezden gönderilen paylar almaktadır. Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 

Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerine göre yayınladığı 2011-2012 ve 2012-2013 

yılları Belediyelerin Türlerine Göre Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar 

ve Toplam Gelirler istatistiğine dayanılarak yapılan tablo aşağıdadır. 

 

Tablo 6. 2011 - 2012 Yılları Belediyelerin Bütçe Paylarının Gelirlerine Oranı609 

 

 

Türü 

2011 2012 

G.B.V.G. Alınan 

Paylar 

Toplam 

Gelir 

% 

 

G.B.V.G. Alınan 

Paylar 

Toplam 

Gelir 

% 

 

Büyükşehir 

Belediyeleri 
10.256.767 15.560.584 65,92 11.874.411 17.228.427 68,92 

İl Belediyeleri  2.164.014 4.518.688 47,89 2.438.077 5.183.880 47,03 

İlçe ve Belde 

Belediyeleri  
8.318.207 20.660.955 40,26 9.127.563 22.719.218 40,18 

Toplam  20.738.988 40.740.227 50,91 23.440.051 45.131.525 51,93 

 

Tablo 7. 2012 - 2013 Yılları Belediyelerin Bütçe Paylarının Gelirlerine Oranı610 

 

 

Türü 

2012 2013 

G.B.V.G. Alınan 

Paylar 

Toplam 

Gelir 

% 

 

G.B.V.G. Alınan 

Paylar 

Toplam 

Gelir 

% 

 

Büyükşehir 

Belediyeleri 
11.874.411 17.228.427 68,92 13.952.531 20.719.833 67,34 

İl Belediyeleri  2.438.077 5.183.880 47,03 3.183.303 6.412.220 49,64 

İlçe ve Belde 

Belediyeleri  
9.127.563 22.719.218 40,18 10.434.270 26.799.231 38,93 

Toplam  23.440.051 45.131.525 51,93 27.570.104 53.931.284 51,12 

 

                                                 
609  2012 Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu,  

http://www.migm.gov.tr/Dokumanlar/2012MAHALLIIDARELERGENELFAALIYETRAPORU.

pdf, (14.12.2013). 
610  2012 Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu,   

http://www.migm.gov.tr/Dokumanlar/2013_MAHALLI_IDARELER_GENEL_FAALIYET_RAP

ORU.pdf, (06.11.2014). 

http://www.migm.gov.tr/Dokumanlar/2012MAHALLIIDARELERGENELFAALIYETRAPORU.pdf
http://www.migm.gov.tr/Dokumanlar/2012MAHALLIIDARELERGENELFAALIYETRAPORU.pdf
http://www.migm.gov.tr/Dokumanlar/2013_MAHALLI_IDARELER_GENEL_FAALIYET_RAPORU.pdf
http://www.migm.gov.tr/Dokumanlar/2013_MAHALLI_IDARELER_GENEL_FAALIYET_RAPORU.pdf
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Her iki tablodan da görüldüğü üzere genel bütçe vergi gelirlerinden 

belediyelere aktarılan payların oranı gelirlerinin yaklaşık yarısını oluşturmaktadır. 

Büyükşehirler için bu oran %70’lere yakındır.611 2011 yılından 2013 yılına belediye 

gelirleri toplamı ile birlikte bütçe paylarının oranı yaklaşık 1/3 artış göstermiştir. 

2014 yılından sonra büyükşehirlerin bu istatistikteki yerinin fazlalaştığı göz önünde 

tutulduğunda yukarıdaki oranların daha da artması beklenmektedir. Merkez-yerel 

ilişkisinde belirleyici olan aslında bu mali ilişkidir. 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve 

Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun,612 il 

özel idareleri ve belediyelere genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamı üzerinden 

ayrılacak paylara ilişkin esas ve usulleri düzenlemiştir. Kanundaki genel bütçe vergi 

gelirleri tahsilatından ayrılan paylar 6360 sayılı kanunla değiştirilerek büyükşehir 

belediyelerinin payı artırılmış, il özel idarelerinin payı azaltılmıştır. Artık genel bütçe 

vergi gelirleri tahsilâtı toplamının %1,50’si büyükşehir dışındaki belediyelere, 

%4,50’si büyükşehirlerdeki ilçe belediyelerine ve %0,5’i il özel idarelerine 

gönderilmektedir. Ayrıca 06.06.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi 

Kanunu’na ekli (I) sayılı listede yer alan mallardan tahsil edilen özel tüketim vergisi 

hariç olmak üzere, büyükşehir belediye sınırları içinde yapılan genel bütçe vergi 

gelirleri tahsilâtı toplamının %6’sı ile genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamı 

üzerinden büyükşehirlerdeki ilçe belediyelerine ayrılan payların %30’u büyükşehir 

belediye payı olarak ayrılır. Büyükşehir belediyelerinin merkezden daha fazla pay 

alması diğer iller için büyükşehir statüsü elde etmeye çalışma bakımından teşvik 

edicidir. Örneğin Ordu ilinde büyükşehir kurulmasıyla ilgili TBMM görüşmelerinde 

merkezden il geneline 194 milyon TL olarak yardım aktarılırken büyükşehir 

olduktan sonra genel bütçeden 340 milyon TL kaynak geleceği, dolayısıyla gelen 

kaynaklarda %76’lık bir artış gerçekleşeceği ifade edilmiştir.613 Bu rakamların 

somutlaşmış hali büyükşehir belediye gelirlerinin yaklaşık %70’inin merkezden 

gönderilen paylardan oluşmasıdır. Benzer durum aslında diğer ülkeler için de söz 

                                                 
611  Örneğin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2012 yılı bütçesine göre öngörülen tahmini gelir 

tutarı 6 milyon 600 bin TL olup, bunun 5 milyon 530 bin TL'sinin merkezi idare vergi 

gelirlerinden alınacak paylardan oluşacağı öngörülmüştür. Ersan Öz, Avantaj ve 

Dezavantajlarıyla “Büyükşehir” Olmak, http://www.dunya.com/avantaj-ve-dezavantajlariyla-

buyuksehir-olmak-171039h.htm, (15.02.2013). 
612  15.07.2008 tarihli ve 26937 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İl Özel İdarelerine ve Belediyelere 

Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun. 
613  http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/Tutanak_B_SD.birlesim_baslangic?P4=21912 &P5= 

H&page1=76&page2=76, (19.03.2013). 

http://www.dunya.com/avantaj-ve-dezavantajlariyla-buyuksehir-olmak-171039h.htm
http://www.dunya.com/avantaj-ve-dezavantajlariyla-buyuksehir-olmak-171039h.htm
http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/Tutanak_B_SD.birlesim_baslangic?P4=21912%20&P5=%20H&page1=76&page2=76
http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/Tutanak_B_SD.birlesim_baslangic?P4=21912%20&P5=%20H&page1=76&page2=76
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konusudur. Örneğin, İngiltere’de yerel yönetim gelirlerinin %75’i merkezden 

transferleri içermekteyken bu rakam Hollanda’da %80’e, Orta ve Doğu Avrupa 

ülkelerinde ise %90’lara çıkmaktadır.614 Yukarıda verilen rakamlar belediyeler 

üzerindeki idari vesayetin gerçekten azalıp azalmadığı hususlarında soru işaretleri 

doğmasına neden olmaktadır. Keleş’e göre, devlet yardımları yerinden yönetim 

ilkesine aykırı olduğu gibi gizli bir vesayet sistemi anlamına da gelmektedir.615 

Bütçelerinde öz kaynakları oldukça düşük kalan birçok belediye, kanunlarla 

kendilerine verilen vergileri bile toplayamamaktadır. Oysa AYYÖŞ’ün 9. 

maddesinde ulusal ekonomik politika çerçevesinde, yerel makamlara kendi yetkileri 

dâhilinde serbestçe kullanabilecekleri yeterli mali kaynakların sağlanarak, yerel 

makamlara sağlanan kaynakların dayandığı mali sistemlerin, görevin yürütülmesi 

için gereken harcamalardaki gerçek artışların mümkün olduğunca izlenebilmesine 

imkân tanımaya yetecek ölçüde çeşitlilik arz etmesi ve esneklik taşımasının gerektiği 

belirtilmiştir.  

Ayrıca belediyelerin gelir gider dengesini sağlayamaması sonrası ortaya çıkan 

bütçe açıkları ve büyük ölçekli yatırımların finansmanı gibi durumlarda borçlanma 

yoluyla bir gelir elde etme yoluna gitmeleri kaçınılmaz görünmektedir. Bu borçlar 

aktif olarak bazen iç kaynaklardan sağlandığı gibi bazen de dış kaynaklı kredi 

kuruluşlarından temin edilebilmektedir. Bunun yanında belediyeler özellikle SGK, 

Maliye gibi kamu kurumlarına yatırması gereken prim ve vergi borcunu 

yatırmayarak ya da yüklenicilere ödemesi gereken hakediş ve borçları ödememek 

suretiyle de borçlanma yoluna gidebilmektedir. 

Yukarıdaki hususlarla birlikte belediyeler üzerindeki denetime dair sistem 

değişikliğine gidilmiştir. Ülkemizde mali özerklik denildiğinde yerel yönetimlerin 

yeterli öz kaynağa sahip olması değil merkezin gönderdiği payların denetimsiz 

harcanması anlaşılmaktadır. Bu kapsamda belediyelerin büyük oranda halktan alınan 

vergilerle yapılan bütçeden aktarılan paylar dâhil bütçelerini harcarken dış denetim 

olarak sadece Sayıştay’ın yaptığı denetimle sınırlı kalınmış, yürütme adına İçişleri 

Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu’nun yaptığı mali denetimin kaldırılması yoluna 

gidilmiş; Sayıştay’ın yasama organı olan TBMM adına denetim yaptığı hususu göz 

ardı edilmiştir. 

                                                 
614  John Loughlin, 2009, p. 63. 
615  Ruşen Keleş, Yerinden Yönetim ve Siyaset, Cem Yayınevi, 1. Basım, İstanbul, 1992, s. 294. 
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Yeni düzenlemenin yerelleşme değil de merkezileşme getirdiğine ilişkin 

ikinci iddiaya göre büyükşehir belediye başkanlarının seçilme usulleri (kastedilen 

adaylık sürecidir) ve belediye organlarından özellikle büyükşehir belediye 

encümeninin atanmış üye ağırlıklı yapılanma biçimi aslında merkezi bir yönetim 

yapısını işaret etmektedir. Demokratik “katılım mekanizmalarını artırma” adına 

Seçim Kanunu616 ve Siyasi Partiler Kanunu’nda617 henüz değişiklik yapılmaması 

yerelleşme görünümünde bir tür merkezileşmeye gidildiği eleştirilerini de 

beraberinde getirmektedir. Büyükşehir belediye başkan adaylarının doğrudan parti 

genel merkezlerince seçilmesi; ayrıca seçim kampanyalarında yapılan harcamaların 

finansmanını ayrıntılı ve şeffaf biçimde düzenleyen mevzuat değişikliği yapılmaması 

bu yargıyı desteklemektedir. Öte yandan siyasi partilerin ve seçim kampanyalarının 

finansmanı konusunda, şeffaflığı artırmaya yönelik bir yasal düzenleme 

yapılmamasının AB İlerleme Raporlarının tamamında tenkit edildiğini de 

unutmamak gerekir. Özellikle büyükşehir belediyelerinin kullandığı kaynağın 

büyüklüğü düşünüldüğünde kaynakların yeniden bölüşümü açısından adayların 

tespiti hususu önemlidir. Söz konusu kaynakların büyüklüğü hesap edilirken 

büyükşehir belediyelerinin bünyelerindeki ulaşım, su ve kanalizasyon işletmeleri ile 

belediye şirketlerinin de dikkate alınması gereklidir. Eleştirileri karşılamak için bazı 

taslak düzenlemeler hazırlansa da çalışmanın tamamlandığı tarihte henüz yürürlüğe 

girmemiştir. 

Konuyla ilgili başka bir husus belediye encümeninin yapısıdır. Belediye 

encümeninde görev yapan atanmış üyelerin belediye başkanıyla olan iş ilişkisinin 

demokratik ilkelere aykırı olduğu iddia edilmektedir. Büyükşehir belediye 

encümeninde atanmış üye bulunması konusu ise Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel 

Yönetimler Kongresi’nin Türkiye ile ilgili 1997 tarihli 29 nolu Tavsiye Kararı’nda şe 

şekilde eleştirilmektedir:618  

“Aslında yerel hizmetlerin yerine getirilmesinden sorumlu temel kurum olan 

bu organda kamu görevlileri çoğunluktadır. Belediye Başkanları ve Meclis Üyeleri 

                                                 
616  02.05.1961 tarihli ve 10796 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 298 sayılı Seçimlerin Temel 

Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun. 
617  24.04.1983 tarihli ve 18027 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2820 sayılı Siyasi Partiler 

Kanunu. 
618  Ahmet Apan, “Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi ve Yerel Yönetimlerimiz”, s. 212-

222. 
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olsa da bu organlar demokratik olarak nitelenemez. Kamu görevlilerinin teknik 

bilgilerinin etkin karar almada gerekli olabileceği kabul edilse de bu uygulama 

demokratik ilkelere uygun değildir. Teknik bilginin varlığı kamu görevlilerinin 

danışman statüsünde bulunmasıyla temin edilebilir. Reform, bu nedenle, bu tür yetkili 

encümenin yapısını değiştirmek için de adımlar atmalıdır”.  

Belediye encümenleri, atanmış üye barındırmaları nedeniyle demokratik 

ilkelere uygun olarak kabul edilmemektedir. Bu husus hemen tüm AB İlerleme 

Raporları’nda da tenkit edilmiştir. Buna göre belediye encümeninin yapısı, belediye 

başkanlarının mutlak hâkimiyetini tesis etme amacıyla tasarlanmıştır. Belediye 

başkanlarının seçim usulü de dikkate alındığında güç odağının tek bir merkezde 

olmasının hedeflendiği anlaşılmaktadır. 

Mevcut durumda halkın seçimlerde oy vermesi en büyük katılım aracı olarak 

kabul edilmekte; ancak seçeceği kişi ile ilgili hiçbir söz hakkı bulunmamakta ya da 

siyasi parti liderinin izin verdiği ölçüde olmaktadır. Oysa 2820 sayılı Siyasi Partiler 

Kanunu başlangıçta aday tespitinde ön seçim yöntemini zorunlu kılmışken daha 

sonra yapılan değişiklilerle bu zorunluluk kaldırılarak aday belirleme yöntemi 

tamamen partilerin tercihine bırakılmıştır.619 Katılım konusunda oldukça zayıf bir 

uygulama olan bu durum değerlendirildiğinde Fransız örneğinde getirilen yerelleşme 

reformu sonucunda feodal derebeyleri yaratıldığı eleştirilerine benzer sıkıntılar 

yaşanması söz konusudur. Bu sıkıntılara yönelik biçimde dünyada pek çok ülkede 

seçim sisteminin reformu yoluyla daha doğrudan ve savunulan bir demokrasi 

taleplerinin karşılanmasını amaçlayan girişimler olmuştur.620 Bu husus önemli 

olmasına rağmen bu tezin konusu olmadığı için ayrıntılı biçimde incelenmeyecektir. 

Konuyla ilgili son iddia büyükşehir ilçe belediyelerinin durumuyla ilgilidir. 

Büyükşehir belediyeleri tüm il sınırlarını kapsayıp, daha geniş yetkilere ve imkânlara 

sahip kılınırken sadece mülki idarenin değil, büyükşehir ilçe belediyelerinin de 

varlıklarını sorgulatır hale gelmiştir. Son haliyle büyükşehir belediyelerinin, 

büyükşehir ilçe belediyeleri üzerinde ağı bir idari vesayet yetkisine sahip olduğu 

görülmektedir. 

                                                 
619  Ruşen Keleş, Zerrin Toprak, 21. Yüzyıla Girerken Türkiye’de Belediye Meclislerinde Siyaset, 

1. Basım, İzmir Büyükşehir Belediyesi Yerel Gündem 21 Yayını, İzmir, 2000, s. 361. 
620  John Loughlin, 2009, p. 58. 
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b. Seçimli Valiliğe Hazırlık 

Seçimli valilik, Türk kamuoyunun gündemini sıklıkla işgal eden hususlardan 

birisidir. Bu noktada seçimli valilik konusunun Türkiye’deki geçmişine bakmak 

gerekir. 4 Ekim 1983’te Resmi Gazete’de yayımlanan ancak 11 Temmuz 1984’te 

iptal edilen 71 sayılı Bölge Valiliği Hakkında KHK ile ilgili görüşünü açıklayan 

dönemin ihtilal lideri ve devlet başkanınca “Biz ileride bu bölge valilikleri belki de 

eyalet olur, bölge valilerini halk kendisi seçer diye düşündük” açıklamasıyla 

kamuoyu gündeminde kendine yer bulmuştur.621 Bu ifade ihtilal sonrasında hem 

bölge kademesinin hem de valilerin seçimle işbaşına gelmesinin planlandığını 

göstermektedir. 

Seçimli valilik, anayasal açıdan merkezden yönetim temeline dayalı mevcut 

sistemi tümüyle yerel yönetim esaslı olarak örgütleme anlamına gelmektedir.622 

Yazıcıoğlu, valilerin seçimle gelmesi önerisini kolaycılık ve fantezi olarak 

yorumlamaktadır.623 Çoker’e göre, “üniter devlet yapısında valiler merkezi yönetimin 

temsilcisi olmak durumundadır. Valinin seçimle gelmesi bu üniter yapıyı bozar… 

Ancak, valiyi merkezi yönetimden koparmak, devletin üniter yapısını bozacak ve 

ülkeyi federalizme götürecektir”.624 2002 Araştırması’na katılan mülki idare 

amirlerinin önemli bir bölümü (%68,7) “il sisteminde il özel idareleri ağırlık 

kazanınca valiler seçimle iş başına gelmeli midir” sorusuna olumsuz cevap 

vermiştir.625 Yine çeşitli kaynaklarda Türk yönetim sistemine model olduğu vurgusu 

yapılan Fransa’dan bir vali kendisine yöneltilen bir soru üzerine seçimli valiliğin 

Fransa’nın üniter sistemine kesinlikle aykırı olduğu ve bu konunun Fransa’da 

tartışma konusu dahi yapılmadığı cevabını vermiştir.626 2009 yılında yapılan bir 

araştırmada valilerin, seçimli valiliğin sakıncalı olduğunu düşündükleri ortaya 

                                                 
621  http://www.kolayidare.com/haber_ds/habergoster.asp?id=331, (02.03.2007). 
622  Mustafa Gönül, “Seçimli Valilik Üzerine Düşünceler,” Amme İdaresi Dergisi, Cilt 25, Sayı 3, 

Ankara, 1992, s. 60. 
623  Recep Yazıcıoğlu, Demokratik Katılım ve Yeniden Yapılanma, Erzincan, 1985, s. 15. 
624  Ziya Çoker, “Mülki İdare Amirliği ve Geleceği”, Türk İdare Dergisi, Sayı 401, Ankara, Aralık 

1993, s. 490. 
625  Koray Karasu, “Mülki İdare Amirliği Mesleği”, İyi Yönetim Arayışında Türkiye’de Mülki 

İdarenin Geleceği, 2002, s. 163. 
626  Şafak Başa, “Vali Atamalarında Yöntem Sorunu”, İdarecinin Sesi Dergisi, Cilt 21, Sayı 125, 

Ankara, Kasım-Aralık 2007, s. 23. 

http://www.kolayidare.com/haber_ds/habergoster.asp?id=331
http://80.251.40.59/politics.ankara.edu.tr/karasu/miarsonbutun.pdf
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çıkmıştır.627 Bu noktada üniter devlete, daha doğrusu devletin bölünmesine ilişkin 

endişeler seçimli valilik konusunda en büyük engeli teşkil etmektedir. 5302 sayılı İl 

Özel İdaresi Kanunu’ndan önce çıkarılıp da veto edilen 5197 sayılı kanunla ilgili 

görüş bildiren dönemin TBMM İçişleri Komisyonu Raporu’nda seçimli valiliğin 

sakıncalı bulunduğu şu ifadelerle anlatılmıştır: 

“Vali hem merkezi idarenin yani devletin ve hükümetin ve ayrı ayrı her 

bakanın temsilcisidir hem de il özel idaresinin başıdır. Dolayısıyla valinin iki ayrı rolü 

bulunmaktadır. Devlete ve hükümete ilişkin görevlerinden dolayı valiyi meclise karşı 

sorumlu hale getirmek olanaksız görünmektedir. Dolayısıyla vali meclisin dışında 

tutulmuş ve yürütme organı haline getirilen encümenin başkanı yapılmıştır. Valinin 

seçimle işbaşına gelmesini ve meclise karşı sorumlu olmasını sağlamak ise mevcut 

koşullarda çeşitli sakıncalar barındırmaktadır. Bundan dolayı merkezi hükümet 

tarafından atanmış vali sistemle uyumlu olmasa da zorunlu olarak korunmuştur”.628 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşanan terör olayları ve ayrılıkçı 

hareketler bir ilin tamamında merkez adına yetki kullanabilen valilerin seçimle 

gelmesi seçeneğine kuşkuyla yaklaşılmasına neden olmaktadır. Öte yandan 6360 

sayılı kanunla büyükşehir belediye başkanlarını tüm il halkının seçmesinin seçimli 

valilik öncesi bir deneme niteliği taşıdığı ileri sürülebilir. Yeni uygulamanın 

sonuçları, seçimli valilikle ilgili tartışmaların seyri bakımından önemli olacaktır. 

6360 sayılı kanunun yürürlüğe girişine kadar seçimli valilik konusu, daha çok bir 

alan yönetimi özelliği taşıması sebebiyle, il özel idarelerinin yönetimi üzerinden 

tartışılırken kanun sonrasında tartışma yeni bir boyut kazanmıştır. Sonuç olarak 

seçimli valilik konusunu valinin genel gözetim makamına dönüşmesi ile paralel 

biçimde icracı olmayan bir temsil yeteneğine sahip olmasıyla birlikte ele almak 

gerekir. Seçim ve valilik kavramlarını parlamenter sistem içinde bir araya getirmenin 

güçlüğü yanında seçimle işbaşına gelecek bir valinin genel gözetim makamı olmakla 

yetinip yetinmeyeceği hususlarını da göz önünde bulundurmak gerekir. 

Bu olumsuz görüşlere karşılık valilerin seçimle iş başına gelmesini 

savunanlar bulunmaktadır. Bu kişilere göre seçimli valiliğin önünde anayasal bir 

                                                 
627  Uğur Ömürgönülşen, Uğur Sadioğlu, “Türkiye’de Yakın Dönemde Yapılan Yerel Yönetim 

Reform Çalışmalarının İl Özel İdarelerine Yansımaları”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 

18, Sayı 1, Ankara, 2009, s. 18. 
628  http://www.belgenet.com/yasa/k5197-4.html, (21.09.2009). 

http://www.belgenet.com/yasa/k5197-4.html


 220 

engel bulunmamaktadır. Türk yönetim hukuku, yetki genişliği ile yerel özerklik 

uygulamalarının birlikteliğine, il özel idaresi modeliyle zaten alışıktır.629 Seçimle 

göreve gelecek valinin doğrudan seçmene karşı sorumluluk taşıması ve kendi 

programını uygulaması gerekir. Dolayısıyla, il genel ve özel idaresi ayrımı ortadan 

kaldırılıp, valinin il yönetiminin başı olması savunulmaktadır. Hâlbuki bugünkü 

haliyle vali, merkezi yönetimin taşra görevlisi olarak hükümetin politikasını 

yürütmekle yükümlüdür. Valilerin seçimle gelmesi durumunda taşradaki merkeze 

bağlı birimlerin doğrudan merkezle ilişkilendirilmesi düşünülebilir ama bu durum da 

benzerleri önceden görüldüğü üzere eşgüdüm sorunlarını doğuracaktır. 

Öte yandan büyükşehir belediyelerinin sınırlarının il geneline yayılması, 

büyükşehir belediye seçimlerinde ilde yaşayan seçmenlerin tamamının oy kullanması 

ve il özel idareleri ve köyler gibi mülki idareye göreceli olarak daha yakın iki yerel 

yönetim biriminin lağvedilmesi büyükşehir belediye sınırları dâhilinde kamu 

hizmetlerinin sunumunda valilere ve mülki teşkilata gerek var mı sorusunu akıllara 

getirmektedir. Gelinen noktada Anglo-Sakson ülke uygulamalarında bulunmayan 

merkez ve yerel arasında ara kademe niteliği taşıyan mülki idarenin varlığı 

sorgulanmaya başlamıştır. Sürecin nasıl sonuçlanacağı sorusunun cevabı 3 farklı 

şekilde verilebilir: 

İlk seçenek sınırlı valilik sistemine geçişle bağlantılı olarak valilerin genel 

gözetim makamı olarak merkezi yönetimin sembolik bir temsilcisi olmasıdır. 

Türkiye mevcut durumda bu seçeneği tercih etmiş görünmektedir. 

İkinci seçenek büyükşehir belediye başkanlarına vali unvanı verilmesidir. Bu 

uygulama seçimli valilik uygulamasına geçmenin başka bir yoludur. Bu seçeneği son 

seçenekle birlikte değerlendirmek gerekir. Çünkü bu sistemde valilik kurumsal 

olarak muhafaza edilse bile artık merkezi yönetimin değil yerel yönetimin 

temsilcisidir. Bu uygulamada en büyük engel seçim ve vali kavramlarının bir arada 

kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Demokrasinin aracı olarak seçim mekanizması 

halkın ve yerelin temsilcisi olmayı gerektirirken valilik merkezi temsil eden bir 

görevdir. ABD örneğinde vali unvanı kullanılmasına rağmen her eyalet aslında 

başkanını seçmektedir. Türkiye’de iki kavramın bir arada kullanılmasını sağlayacak 

bir formül geliştirilmesi gerekmektedir. 

                                                 
629  Mustafa Gönül, “Seçimli Valilik Üzerine Düşünceler,” Amme İdaresi Dergisi, Cilt 25, Sayı 3, 

Ankara, 1992, s. 68. 
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Son seçenek valilik sisteminden tamamıyla vazgeçmedir. Bu seçenek, Anglo-

Sakson ülkelerde mülki idare benzeri merkezin taşra teşkilatlarının bulunmaması göz 

önünde bulundurulduğunda işlevsel sisteme geçişi kolaylaştırmaktadır. İkinci ve 

üçüncü seçenekler mülki idareyi dışlaması ve yerel yönetimler üzerinde yükselmesi 

nedeniyle işlevsel sistemin farklı uygulamalarını oluşturmaktadır. 

Buraya kadar anlattıklarımızı özetlediğimizde 6360 sayılı kanunla getirilen 

değişiklikler şu şekilde gerçekleşmiştir:630 

Toplam büyükşehir sayısı 30’a çıkmıştır; 

Büyükşehir belediyelerinin sınırları il sınırı olurken kırsal belediyecilik 

başlamıştır; 

Büyükşehir belediyeleri içerisindeki ilçe sayısı 519’a çıkmıştır;  

Büyükşehirlerdeki bütün ilçe belediyelerinin sınırı mülki sınır olmuştur;  

Bu illerdeki bütün belde belediyeleri kaldırılmış ve bunlar bir belediyenin 

mahallesine dönüştürülmüştür;  

Büyükşehirlerdeki il özel idareleri kaldırılmıştır. İl özel idareleri bir yerel 

yönetim birimi olmanın yanı sıra merkezi yönetimin üstlendiği bazı görevleri onun 

adına yerine getiren birimlerdir. Özellikle merkezden aktarılan ödenekleri bütçesinde 

tutma ve ildeki kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla yaptığı ihaleler yoluyla 

harcama bu görevin en önemlilerindendir. Bu nedenle büyükşehir belediyesi kurulan 

ve il özel idareleri kaldırılan illerde, il özel idarelerinin üstlendiği bu tür görevleri 

yerine getirmek üzere valilikler bünyesinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon 

Başkanlıkları (YİKOB) kurulmuştur; 

Büyükşehir belediyesi kurulan illerdeki bütün köy yönetimleri kaldırılmış ve 

bunlar mahalle yapılmıştır;  

Büyükşehir belediyeleri dışındaki illerde nüfusu 2.000’den az olan belde 

belediyeleri köye dönüştürülmüştür;  

Merkezi yönetim payları yeniden düzenlenmiştir.  

6360 sayılı kanunla getirilen yeni sistemin hem yerel yönetimler hem de 

mülki idare üzerindeki etkileri açıkladıktan sonra genel olarak belediye-mülki idare 

ilişkisini ele alalım.  

                                                 
630 Ayrıntılı bilgi için bkz: Ozan Zengin, 2014, s. 102, 103. 
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c. Mülki İdare - Belediye İlişkisinin Yasal Çerçevesi 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nda mülki idare-belediye ilişkilerini düzenleyen 

madde sayısı fazla değildir. Bu maddeler ve içerikleri aşağıdaki gibidir: 

a) Sınır uyuşmazlıklarının çözümü: Kanunun 7. maddesi il/ilçe ayrımı 

yapmaksızın bir ildeki belediyeler veya köyler arasındaki sınır uyuşmazlıkları için 

belediye meclisleri ve köy ihtiyar meclisleri ile kaymakamın görüşlerini 30 gün 

içinde valiye vermesini; valinin bu görüşleri değerlendirerek sınır uyuşmazlığını 

karara bağlamasını istemektedir. Bu noktada AYYÖŞ’ün  “Sınırların Korunması” 

başlıklı 5. maddesindeki sınırlarla ilgili değişikliklerin mümkünse bir referandum 

yoluyla yapılmasına ilişkin hükmüne uygun düşmeyen bir yasal düzenleme yapıldığı 

görülmektedir. 

b) Birleşme ve Katılma: Kanunun 8. maddesi uyarınca bir belde veya köyün 

veya bunların bazı kısımlarının meskûn sahasının, komşu bir beldenin meskûn sahası 

ile birleşmesi veya kanunda belirtilen diğer koşulların oluşması durumunda 

katılınacak belde sakinlerinin oylarına başvurulmaksızın katılmak isteyen belde veya 

köylerde oturanlar arasında oylama yapılır. Olumlu bir sonuç çıktığında başvuruya 

ait evrak valilik tarafından katılınacak belediyeye gönderilir. Belediye meclisinin bu 

evrakla ilgili olumlu/olumsuz nihai karar verme yetkisi bulunmaktadır. 

c) Mahalle ve yönetimi: Kanunun 9. maddesi uyarınca belediye sınırları 

içinde mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, bölünmesi, adlarıyla 

sınırlarının tespiti ve değiştirilmesi, belediye meclisinin kararı ve kaymakamın 

görüşü üzerine valinin onayı ile olmaktadır. 

d) Belde adının değiştirilmesi: Kanunun 10. maddesi uyarınca bir beldenin 

adı, belediye üye tam sayısının en az ¾ çoğunluğunun kararı ve valinin görüşü 

üzerine İçişleri Bakanlığı’nın onayı ile değiştirilir. Bu karar Resmi Gazete’de 

yayımlanır. 

e) Meclis kararlarının kesinleşmesi: Kanunun 23. maddesi bu konuyu 

düzenlemiştir. Buna göre “Kararlar kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün 

içinde mahallin en büyük mülkî idare amirine gönderilir. Mülkî idare amirine 

gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez”. 

g) Meclisin bilgi edinme ve denetim yolları: Kanunun 26. maddesinde 

belirtilen şartların oluşması ile faaliyet raporu yetersiz belediye başkanları hakkında 
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kendisine gelen dosyayı vali gerekçeli görüşünü de ekleyerek karar verilmesi 

amacıyla Danıştay’a gönderir. 

h) Meclis üyeliğinin sona ermesi: Kanunun 29. maddesi uyarınca belediye 

meclis üyeliğinin düşmesi valinin bildirmesi üzerine Danıştay’ın vereceği kararla 

olmaktadır. 

ı) Belediye başkanlığının boşalması halinde yapılacak işlemler: Kanunun 45. 

maddesi uyarınca belediye başkanlığına vekâlet edecek meclis başkanvekili, ikinci 

başkanvekili bulunmaması durumunda vali tarafından görevlendirilecek bir kamu 

görevlisi belediye başkanlığı görevini yürütür. 

i) Belediye başkanı görevlendirilmesi: Kanunun 46. maddesi uyarınca 

belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması ve yeni belediye başkanı veya 

başkanvekili seçiminin yapılmaması durumunda seçim yapılıncaya kadar ilçe ve 

kasaba belediyelerinde vali tarafından yeterliğe sahip kişiler arasından görevlendirme 

yapılmaktadır. 

j) Belediye hizmetlerinin aksaması: 5393 sayılı kanunun 57. maddesi 

uyarınca, belediye hizmetlerinin ciddi bir biçimde aksatıldığının ve bu durumun 

halkın sağlık, huzur ve esenliğini hayati derecede olumsuz etkilediğinin İçişleri 

Bakanlığı’nın talebi üzerine, sulh hukuk hâkimi tarafından belirlenmesi durumunda, 

il valisi aksaklığı gidermektedir. 

k) Ad verme, tanıtıcı amblem ve flama kullanımı: Kanunun 81. maddesi 

uyarınca cadde, sokak, meydan, park, tesis vb. ad verilmesi ve beldeyi tanıtıcı 

amblem, flama vb. tespitine ilişkin usulünce alınmış belediye meclisi kararlarının 

mülki amirin onayı ile yürürlüğe gireceği hükme bağlanmıştır. Belediye üzerindeki 

vesayet yetkisinin açık kullanımını gerektiren böyle bir hüküm getirilmesine neden 

olarak gerek geçmişte Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bu konuda uygulamalarının 

yarattığı sıkıntılar, gerekse bölücü terör örgütünün kullandığı amblem ve renklerin 

belediyelerce kabul edilmesi durumunda yaşanacak sıkıntılara bir önlem alınması 

isteği sayılabilir. 

Bu maddeler ışığında eski ve yeni belediye kanunlarında mülki idareye 

tanınan yetkilerin karşılaştırması aşağıdaki tabloda ana hatlarıyla verilmiştir. 
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Tablo 8. Eski ve Yeni Belediye Kanunlarında Mülki İdare - Belediye İlişkisi 

1580 sayılı Belediye Kanunu 5393 sayılı Belediye Kanunu Sonuç 

Belediye meclisinin bütçe, kesin 

hesap, çalışma programları, ek ödeme 

vb. kararları o yerin en büyük mülki 

amirinin onayı ile kesinlik 

kazanmaktadır. 

Bütçe ve kesin hesap tasarısı önce 

İçişleri sonra da Maliye Bakanlığı’na 

bildirilerek mecliste aynen ya da 

değiştirilerek kabul edilmektedir. 

Mülki idarenin idari 

vesayet yetkisi 

kaldırılmıştır. 

Belediye organları arasındaki 

anlaşmazlıklarda ya da belediye 

organlarının kararlarına karşı yapılan 

itirazlarda, mülki idare amirleri ya da 

mülki idare amirlerinin başkanlık 

yaptığı idare kurulları başvuru, 

inceleme ve karar yeridir. 

İdare mahkemeleri çözüm mercii olarak 

gösterilmektedir. 

İdari vesayet yetkisi 

kaldırılmıştır. 

Belediyelerin girişeceği belirli eylem, 

işlem ve kararlarda, güvenliği, 

hukuka uygunluğu ve kamu yararını 

gözetmek ve sağlamak amacıyla önce 

mülki idare amirlerinin uygun 

görüşünü alma zorunluluğu vardır. 

Ancak belediye meclisinin kesinleşmiş 

kararlarının yedi gün içerisinde mülki 

idare amirine gönderilmesi gerektiği, 

gönderilmezse kararların yürürlük 

kazanmayacağını söylemekle 

yetinmekte; yerindelik denetimini 

sonlandırmaktadır. 

Yerindelik denetimi 

kaldırılmış, hukuka 

uygunluk denetimi 

hafifletilmiştir. 

Bir belediye sınırı içinde mahalleler 

kurulması, kaldırılması, 

birleştirilmesi, adlarının ve 

sınırlarının değiştirilmesi belediye 

meclisinin ve o yerin idare kurulunun 

kararı ve valinin onayı ile 

yapılmaktadır. 

Bir beldenin adı, belediye meclisi üye 

tam sayısının en az dörtte üç 

çoğunluğunun kararı ve valinin görüşü 

üzerine İçişleri Bakanlığı’nın onayı ile 

değiştirilip bu kararın Resmî Gazete’de 

yayımlanması ve beldenin adının 

değişmesi ile belediyenin adının da 

değişmiş sayılmaktadır. 

İdari vesayet yetkisi 

hafifletilmiştir. 

 

5393 sayılı kanun dışında belediyelerle ilgili olarak mülki idareye çeşitli 

kanunlarla verilmiş pek çok yetki bulunmaktadır. Mülki idarenin, belediye örgüt ve 

hizmetleri üzerinde bayındırlık ve imar, çevre sağlığı, güvenlik ve trafikle ilgili 

konuları, milli savunma ve sivil savunma konuları ile sağlık, tarım ve orman, mali 

konular ve başta kanunları ilan etme, hal tesis projelerinin incelenmesi ve zabıta 

personeli ile ilgili görev ve yetkileri olmak üzere birçok idari yetkisi söz konusudur. 
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Mülki idarenin belediyelerle olan ilişkisinin tam olarak anlaşılması için bu yetkilerin 

iyi incelenmesi gerekir. Şimdi bu yetkilerin neler olduğunu ayrıntıları ile 

inceleyelim. 

a) Yargılama İzni Verilmesi Konuları: 4483 sayılı kanun, memurlar ve diğer 

kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı 

yargılanabilmeleri için izin vermeye yetkili mercileri belirlemiştir. Kanunun 3/i. 

maddesine göre “İlçelerdeki belde belediye başkanları ve belde belediye meclisi 

üyeleri hakkında kaymakam, merkez ilçelerdeki belde belediye başkanları ve belde 

belediye meclisi üyeleri hakkında bulundukları ilin valisi” soruşturma izni 

vermektedir. Kanunun 3/h maddesinde sayılan büyükşehir belediye başkanları, il ve 

ilçe belediye başkanları; büyükşehir, il ve ilçe belediye meclisi üyeleri ile il genel 

meclisi üyeleri hakkında “İçişleri Bakanı” izin verir hükmü tasarının ilk halinde 

“vali” olarak düzenlenmişse de TBMM’de kanunla ilgili verilen bir önergenin kabul 

görmesi sonucunda değişikliğe uğramıştır. 

b) Bayındırlık ve İmar Konuları: 3194 sayılı İmar Kanunu imar planı yapma, 

değiştirme ve uygulama yetkisini belediyelere devretse de bazı özel durumlarda 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu planlara müdahale etme yetkisine sahiptir.631 

Hatırlanacağı üzere geçmişte 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesine 3394 sayılı 

kanun ile eklenen fıkranın imar planı yapma ve uygulama yetkisini Başbakanın emri 

ile Bayındırlık ve İskân Bakanına veren hükmü ile ilgili olarak İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi’nin başvurusu üzerine Danıştay tarafından, anayasanın 6, 112 ve 127. 

maddelerine aykırı olduğu kanısıyla, Anayasa Mahkemesi’ne iptal davası açılmış ve 

söz konusu düzenleme Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Kanunun 9. 

maddesi bakanlığın hangi durumlarda bu yetkiyi kullanabileceğini açıklamaktadır. 

Bu madde hükmüne göre bir kamu hizmetinin görülmesi amacıyla resmi bina ve 

tesisler için imar planlarında yer ayrılması veya bu amaçla değişiklik yapılması 

gerektiği takdirde bakanlık, valilik aracılığı ile ilgili belediyeye talimat verebilmekte, 

gerekirse imar planının resmi bina ve tesislerle ilgili kısmını re’sen yapı 

                                                 
631  Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, 04.07.2011 tarihli ve 27984 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de 

yayınlanan 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile 

isim ve yapı değişikliğine uğramıştır. 23.10.2011’de Van ve Erciş’te meydana gelen deprem 

sonrasında belediyelerin imar planı yapma yetkisinin tekrar merkezde toplanması yönünde bir 

görüş ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda daha önce belirtilen 644 sayılı KHK’ya uygun olarak 

“Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur 
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onaylayabilmektedir. Yine valilerin yakından ilgilendiği organize sanayi 

bölgelerinde imar planı yapma ve değiştirme yetkisi bu bölgelerin yönetimlerine 

bırakılmıştır. 

Mücavir alan belirlenmesi ile ilgili olarak 3194 sayılı kanunun 45. maddesi 

mücavir alan belirleme yetkisini belediye meclisi ve il idare kurulu kararlarını valinin 

göndermesi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın aynen veya değiştirerek 

onaylayabileceği gibi geri gönderebileceğini de hükme bağlamıştır. 

4373 sayılı Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanunu’nun632 

6. maddesine göre taşkın ve su baskınlarına maruz kalan köy ve kasabalarda; vali ve 

kaymakamların emriyle 18-50 yaş arası erkekler yardıma çağrılır ve ilgililer verilen 

emri yerine getirmek zorundadırlar. Aksi takdirde 5326 sayılı Kabahatler 

Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca cezalandırılırlar.633 Aynı madde uyarınca 

belediyeler de aynı şekilde taşkınlar ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmek 

zorundadırlar. Buna aykırı eylemlerde bulunanlar 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 

(TCK) 257. maddesi gereğince görevi ihmal suçu nedeniyle cezalandırılacaktır. 

Yine, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak 

Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’un634 6. maddesi uyarınca vali ve 

kaymakamlar, deprem, yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ ve benzeri 

afetlerin meydana gelmesinden sonra, askerler ve hâkim sınıfından olanlar hariç 

olmak üzere, 18-65 yaş arasındaki bütün erkeklere görev vermeye, bedeli, ücreti ya 

da kirası sonradan ödenmek üzere, canlı, cansız, resmi ve özel her türlü taşıt 

araçlarına ve gerekli makine, araç ve gereçlerine el koymaya ve hiçbir kayıt ve 

koşula bağlı olmaksızın tedavi, kurtarma, yedirme, giydirme ve barındırma gibi 

işlerle bu gibi işlerin gerektirdiği ivedi satın almaları ve kiralamayı yapmaya, diğer 

kurum ve kuruluşların olduğu gibi belediyelere ve bunlara bağlı kurum ve 

kuruluşlara ait olan her türlü taşınmazlara el koymaya yetkilidir. 

                                                 
632  21.01.1943 tarihli ve 5310 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 
633  “Davet anında köy ve kasabalarında bulunup da sıhhi vaziyetleri müsait olduğu hâlde ve başkaca 

makbul bir sebep olmaksızın bu davete icabet etmeyenler ile gidip çalışmayanlar, kaymakam veya 

valinin kararıyla 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca cezalandırılır”. 
634  25.05.1959 tarihli ve 10213 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 
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Aynı kanunun 13. maddesinde 1999 yılında yapılan değişiklik ile hasarlı 

binaların yıktırılması ile ilgili olarak belediye sınırları içinde mi dışında mı olduğuna 

bakılmaksızın mülki idare amirlerine önemli sorumluluklar yüklenmiştir.635 

c) Çevre Sağlığı Konuları: Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne636 

göre tehlikeli atıkların kontrolü ile ilgili olarak, başlıca üç önemli kurum görevli ve 

yetkili kılınmıştır. Bunlar Çevre ve Orman Bakanlığı, valilikler ve belediyelerdir. 

Atıkların kontrolü ile ilgili valilerle, belediye başkanları arasındaki ilişkilere 

baktığımızda: 

- İl sınırları içinde, atık yönetim planları, valinin başkan ve belediye 

başkanının üyesi olduğu mahalli çevre kurullarınca uygulanmakta ve bunun 

uygulanışını valiler sağlamaktadır. 

- Belediyeler, atıkların bertarafına ilişkin tesisler ile ilgili plan ve projeler 

hakkında, valiliğin uygun görüşü ile birlikte Çevre ve Orman Bakanlığı’nın onayını 

almak zorundadır. 

Yine aynı şekilde, sağlık kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi atıkların halk 

sağlığına ve çevreye zarar vermeden ayrı olarak toplanması, geçici depolanması, geri 

kazanılması, taşınması ve son bertaraflarının sağlanmasına yönelik idari, teknik, 

hukuki ilke, politika ve programların belirlenerek uygulamaya konulması işleri, 2872 

sayılı Çevre Kanunu’na dayanılarak çıkarılan, Tıbbi Atıkların Kontrolü 

Yönetmeliği637 ile düzenlenmiştir. 

Söz konusu yönetmelik gereği; tıbbi atıkların bertarafında, geçici atıkların 

depolanmasında, yakma tesislerine yer seçimi izni verilmesinde ve yakma 

tesislerinin depolanmasında mülki amirlerle belediyelerin ortak çalışmasını içeren 

hükümler mevcuttur. 

                                                 
635  “Arazinin tehlikeli durumu ve binaların gördüğü hasar bakımından yıktırılması ve boşaltılması 

gerekenler hakkında, o il ve ilçenin en büyük mülkiye amirine ayrı bir rapor verilir. Bu 

makamlarca böyle binalar derhal boşalttırılır. Yıkılması gerekenler için en çok 3 gün süre 

verilerek tehlikenin giderilmesi sahiplerine bildirilir. Mahallinde sahibi bulunmadığı takdirde 

durum, mahalli vasıtalarla ilan edilmek suretiyle, bildiri yapılmış sayılır. Mal sahibi veya vekili, 

bu bildiriye karşı 3 gün içinde yetkili idare kurullarına itiraz edebilir. İdare kurulları bu itirazı en 

geç 3 gün içinde inceler ve karara bağlar.Süresinde itiraz olunmayan, yahut itiraz olunup da idare 

kurullarınca yıkılması onaylanan binaları mal sahibi yıkmadığı takdirde bu binalara el konularak 

yıkma parası yıkıntıdan elde edilecek malzeme bedelinden ödenmek üzere, mahallin en büyük 

mülkiye amirinin emri ile yıktırılır”. 
636  14.03.2005 tarihli ve 25755 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 
637  22.07.2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 
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d) Grev-Lokavt, Güvenlik ve Trafikle İlgili Konular: Grev ve lokavtlarda 

mülki idare amirleri tarafından alınacak önlemler, bu konuda çıkarılan bir tüzükle 

düzenlenmiştir. Bu tüzüğe göre vali ve kaymakamlar, grev ve lokavt uygulanan iş 

yerlerinde güvenlik, koruma ve sağlık işlerini düzenlemek, grev ve lokavtlarda 

halkın günlük yaşamı için zorunlu ihtiyaçların karşılanmasında ve hizmetlerin 

yürütülmesinde ortaya çıkabilecek aksaklıkları gidermek için gerekli önlemleri 

almakla görevlendirilmiştir. Vali ve kaymakamlar yukarıda belirtilen önlemlerin 

alınmasına ve uygulanmasına ilişkin olarak, kendi başkanlıklarında grev ve lokavt 

danışma kurulu oluşturup, bu kurula belediye başkanlarını ya da belediyelerin diğer 

yöneticilerini çağırabilirler. Grev ve lokavtlarda halkın beslenmesi, ısınması, sağlığın 

korunması vb. hizmetlerin yürütülmesi gibi zorunlu ihtiyaçların karşılanması ile 

gerekli her türlü taşınır ve taşınmaz mal ihtiyacının karşılanmasında belediyelerin 

imkânlarından yararlanılır ve işbirliğine ihtiyaç vardır. 

İşyerlerinin açılışına izin verme, açık ve kapalı tutulacağı saatleri belirleme 

konusunda mülki idare ve belediyeler sıkı bir ilişki içerisindedir.638 Yetkili kolluk 

kuvveti, açılacak yerin genel güvenlik ve asayişin korunması açısından kolaylıkla 

kontrol edilebilecek bir yerde ve konumda olup olmadığını dikkate alarak, işyeri 

hakkındaki görüşünü mülki idare amirleri vasıtasıyla yedi gün içinde bildirmektedir.  

Bu görüşün mülki idare amirlerinin vereceği izinle kesinlik kazanması 

gerekmektedir. Güvenlik sakıncası olmadığı mülki idare amirlerinin verdiği yazıyla 

anlaşılan işyerine izin belgesi vermek artık belediyenin yetkisi içinde bulunmaktadır. 

Yukarıda tanımı yapılan işyerinin açık ve kapalı bulunacağı saatleri saptamak daha 

önce mülki idare amirlerinin yetkisinde iken artık belediye encümenine düşen bir 

görevdir. 2559 sayılı kanunun639 8. maddesinde sayılan hususların tespiti halinde 

belirtilen işyerleri faaliyetleri otuz günü geçmemek üzere, mahallin en büyük mülki 

amiri tarafından geçici süreyle yasaklanabilmektedir. Faaliyetin yasaklanmasına 

                                                 
638  1580 sayılı eski kanuna göre otel, gazino, kahve, içkili yerler, bar, tiyatro, sinema, hamam ve plaj 

gibi umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin açılması önce polisin incelemesi üzerine o yerin 

mülki idare amirlerinin vereceği izne bağlı iken, 01.12.2004 tarihli ve 25657 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5259 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ile Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına 

İlişkin Yönetmeliğin 29. maddesi uyarınca umuma açik istirahat ve eğlence yerleri, bağlı olduğu 

kolluk kuvvetinin görüşü alındıktan sonra belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeler, bu 

alanların dışındaki yerler ise il özel idareleri tarafından ruhsatlandırılmaktadır. Bu nedenle, önce 

iş yerinin açılışının güvenlik açısından bir sakınca göstermemesi önem kazanmaktadır. 
639  14.07.1934 tarihli ve 2751 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu. 
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ilişkin onay uygulanmak üzere yetkili idare olan belediye veya il özel idaresine 

bildirilir. Yetkili idare en geç üç işgünü içinde faaliyetten yasaklamaya ilişkin kararı 

işyerini mühürlemek suretiyle uygulayarak buna ilişkin tutanağın bir suretini ilgili 

mülkî makama göndermektedir. 2559 sayılı kanunun 6. maddesinde belirtilen 

hususların tespiti halinde, yetkili idare tarafından ilgili maddede belirtilen usule göre 

idari para cezası uygulanmaktadır. Aynı kanunun 8. maddesinde belirtilen eylemler 

sebebiyle bir yıl içinde üç defa faaliyetten men edilen işyerlerinde, bu eylemler tekrar 

işlendiği takdirde, işyeri açma ve çalışma ruhsatı mahallin en büyük mülki idare 

amirinin bildirimi üzerine yetkili idareler tarafından beş işgünü içinde iptal edilir. 

e) Milli Savunma ve Sivil Savunma Konuları: 7126 sayılı Sivil Savunma 

Kanunu’na640 göre sivil savunma hizmet ve çalışmalarının planlanması ve 

yürütülmesi sırasında resmi daire, kurum ve kuruluşlarla belediyeler, özel kurum ve 

kuruluşlar sivil savunma bakımından vali ve kaymakamlardan gelecek işbirliği ve 

yardım isteklerini yerine getirmekle yükümlüdür. 

Hassas bölgelerdeki belediyeler ve il özel idareleri, sivil savunma isteklerini 

yerine getirmekle yükümlü ve bu yönden o yerin mülki idare amirine karşı 

sorumludurlar. Aynı şekilde, 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu641 

milli savunma yükümlülüğü açısından, yerel yönetimler dâhil her kurumu ve kişiyi, 

“genel ya da belli bir bölümde yapılan seferberlik ve olağanüstü durumlarda 

yapılacak seferberlik hazırlıkları ile kıtaların toplanmaları sırasında alışılmış 

araçlarla sağlanamayan bütün askeri gereksinmeleri ya da hizmetleri, esasları içinde 

vermeye ya da yapmaya” zorunlu kılmıştır. 

Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği642 uyarınca, mülki idare amirleri ile 

birlikte yapılacak koordinasyon, plan ve eğitim hizmetlerinde başta belediyeler 

olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarıyla görev verilecek kişiler yetkili ve 

sorumludurlar. 

f) Sağlık Hizmetleri: Ülkemizde sağlık hizmetleri merkezi yönetimin görev 

alanına girmiş olmakla birlikte belediyelere de kendi imkânları dâhilinde bazı sağlık 

tesisleri kurma ve işletme imkânları tanınmıştır. Zührevi hastalıklar ve bu 

hastalıklara yakalananların tedavileri bütün resmi sağlık kuruluşlarında ya da 

                                                 
640  13.06.1958 tarihli ve 9931 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 
641  16.06.1939 tarihli ve 4234 sayılı Resmi Gazete’de yayınlarak yürürlüğe girmiştir. 
642  28.12.1988 tarihli ve 20033 sayılı Resmi Gazete’de yayınlarak yürürlüğe girmiştir. 
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hükümet ve belediye doktorları tarafından parasız yapılmaktadır. Fuhuşla mücadele 

konusunda fuhuş nedeniyle yayılan hastalıklara karşı önlem alınmasına ilişkin 

harcamalar özellikle belediyeler tarafından yapılır. 

Belediye ilkyardım merkezlerinin birisi genelevlere yakın olan bir yerde 

açılır. Gece ve gündüz açık bulunacak bu merkezde koruyucu önlemler ve ihtiyaç 

olması durumunda muayene ve tedaviler parasız yapılır.  Bunların kuruluş ve işletme 

harcamaları belediyeye aittir. Valiler parasal durumu yeterli olmayan belediyelerin 

bu harcamaları ilgili makamlarla bölüşmeleri için gereken girişimlerde bulunmakla 

yükümlüdür. 

g) Tarım ve Orman Konuları: Hayvanlardan ve hayvansal ürünlerden insan ve 

hayvanlara geçebilen hastalıklardan korunma ve bulaşıcı hayvan hastalıklarıyla 

mücadele esas ve usulleri Bakanlar Kurulu’nca çıkarılan Hayvan Sağlığı ve Zabıtası 

Yönetmeliği643 ile düzenlenmiştir. 

Bu mevzuata göre, mülki idare amirleri, il özel idareleriyle belediyelerin 

imkânları ölçüsünde hayvan hastalıkları ile mücadeleye katılmalarını sağlamakla 

yükümlüdür. İl özel idareleri ile belediyeler de, hayvan hastalıkları ile mücadele için 

parasal imkânlarını ve hayvan varlığını da göz önüne alarak her yıl bütçelerine 

yeterli miktarda ödenek koymak ve mücadeleye katılmak zorundadırlar. 

Mezbaha, et kombinası ve kesim yerleri, il tarım müdürlüğü veteriner 

hekimlerince, sağlık koşulları bakımından kontrol edilir. Noksanlıklar bir tutanakla 

tespit edilir ve giderilmesi için il ya da ilçe müdürlüklerince ilgili kuruluşa bildirilir. 

Aynı durumun tekrarlanması halinde o yerdeki mülki idare amirinin onayıyla bu 

mezbaha, et kombinası ve kesim yerlerinin faaliyeti durdurulmaktadır. 

Orman yangınları durumunda, mülki idare amirleri tarafından gerekli 

görülecek miktarda askeri araçla diğer daire ve iktisadi devlet teşekküllerine, 

belediyelere ait itfaiye ve diğer araçların, sadece akaryakıt bedelleri Orman Genel 

Müdürlüğü’nce ödenmek şartıyla ücretsiz olarak orman yangınlarının 

söndürülmesine ilişkin işlerde kullanılmasına emir verilebilir ve verilen emirlerin 

yerine getirilmesi zorunluluğu vardır. 

h) Mülkiye Teftiş Kurulu ve İmar Denetimi: “Yönetim faaliyetlerinin kabul 

edilen plana, verilen direktife ve konulan ilkelere uygun olarak etkin bir şekilde 

                                                 
643  15.03.1989 tarihli ve 20109 sayılı Resmi Gazete’de yayınlarak yürürlüğe girmiştir. 
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yapılıp yapılmadığını belirten araç”644 olarak klasik bir tanımı yapılabilecek olan 

denetimle ilgili konular İçişleri Bakanlığı’nın yerel yönetimler üzerinde sahip olduğu 

idari vesayet yetkisinin bir boyutunu oluşturmaktadır. 3152 sayılı kanuna dayanarak 

çıkarılan İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Tüzüğü’nün645 5/A. maddesi ve 

Mülkiye Teftiş Kurulu Çalışma Yönetmeliği’nin 6. maddesi uyarınca mülki idare 

amirliği sınıfından olan mülkiye müfettişleri, belediye başkanları ile belediye meclis 

üyeleri ve personelinin teftiş ve soruşturma işlerini yürütmektedir. 5393 sayılı 

Belediye Kanunu’nun 55. maddesi de, belediyelerin mali hizmetler dışında kalan 

diğer idari işlemlerinin, hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından (idari 

vesayet ilkesinden açıkça söz edilmemiştir) İçişleri Bakanlığı tarafından 

denetlenmesini öngörmektedir. Dikkat edilmesi gereken nokta yerel yönetimlerin 

bütünlüğünü muhafaza etmek için (sözleşme yapmak, özelleştirme, yerel nitelikli 

vergiler, arsa yönetimi ve imar ruhsatları gibi) konularda etkin denetlenmesine 

ihtiyaç duyulduğudur. Eğer kamu yönetimi sistemi yeni kamu-özel sektör 

ilişkilerinde verilen kaynakların kullanımını denetlemek için yeterince donanıma 

sahip olmazsa, yerel yönetimlerde kötü yönetim ve çıkar çatışması yaşanması 

kaçınılmaz hale gelecektir.646 İmar planları ile imarla ilgili diğer işlerin önemi zaman 

zaman gündemden düşse de Türkiye coğrafyasından eksik olmayan deprem, sel vb. 

felaketler bu konuyu tekrar tekrar gündeme getirmektedir. Depremler sonrasında 

yapılaşma çarpıklıklarından, hatalı kat artırımı kararlarına kadar birçok imar 

uygulaması eleştirilmekte ve felaketlerden ders çıkarılacağı beklenmekte ama kısa 

sürede tekrar eski yanlış uygulamalara dönülmektedir. Yeni bir felaket meydana 

gelince kısır döngü yeniden yaşanmaktadır. 

İmar planı yapma ve yaptırma yetkisi, yerel yönetimlere bırakılmadan önce 

merkezi yönetimin kontrolü ile yürütülen bir konu olmuştur. Merkezi yönetim bu 

yetkisini uzun zaman İmar ve İskan, Bayındırlık ve İskan Bakanlıkları eliyle 

yürütmüştür. Onun öncesinde Ankara İmar Müdürlüğü’nde ve Nevzat Tandoğan’ın 

Ankara Valisi/Belediye Başkanı olduğu dönemde Ankara Belediyesi İmar 

                                                 
644  Nuri Tortop, Eyüp G. İsbir, Burhan Aykaç, Yönetim Bilimi, 3. Baskı, Yargı Yayınevi, Ankara, 

1999, s. 160. 
645  12.09.1985 tarihli ve 18866 sayılı Resmi Gazete’de yayınlarak yürürlüğe girmiştir. 
646  Barbara Kudrycka, Combating Conflict of Interest in Local Governments in the CEE 

Countries, OPI/ILGI, Budapest, 2004, s. 33. 
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Müdürlüğü bünyesinde tüm ülke belediyelerinin imar planları ile ilgili işler 

yürütülmüştür. 

Merkezi yönetim imar konularını yerele devrettikten sonra belediye 

denetimleri sırasında mülkiye müfettişlerinin imar konularındaki denetimi öne 

çıkmıştır. Özellikle büyükşehirlerde imar konusunun denetimi sırasında imar planı 

yapma, yaptırma, değiştirme, arazi ve arsaların yerleşime açılması, kat sayısının 

artırılması, yeşil alan belirlenmesi, imar planı kapsamında arsaların ifraz ve tevhid 

(bölme ve birleştirme) işlemleri, imar ruhsatları vb. iş ve işlemler mülkiye 

müfettişlerince denetlenmeye başlanmıştır. 

i) Mülki İdare-Belediye İlişkisini Belirleyici Diğer Hususlar: Evlendirme 

Yönetmeliği’nin647 53. maddesi uyarınca, nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürü, 

mülkiye müfettişleri, genel müdürlükçe görevlendirilen yetkililer, valiler, 

kaymakamlar, il ve ilçe nüfus müdürlerinin, evlendirme daire ve memurluklarını 

denetleme yetkileri bulunmaktadır. 

657 sayılı kanunun 125. maddesi ve Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri 

Hakkında Yönetmeliğin648 8. maddesi uyarınca büyükşehir belediyelerinin dışında 

kalan belediyelerde çalışan memurların, devlet memurluğundan çıkarılma cezası ile 

ilgili işleri mülki idare amirliği sınıfından görevlilerin oluşturduğu İçişleri Bakanlığı 

Yüksek Disiplin Kurulu’nca görülmektedir. 

Görüldüğü gibi belediyelerin, mülki idareyle oldukça fazla alanda yakın 

işbirliği söz konusu olup bu ilişkiler son dönem yerel yönetim reformu 

düzenlemeleriyle kapsamlı değişikliğe tabi tutulmuştur. 6360 sayılı kanun sonrası 

2014 yerel seçimleriyle birlikte büyükşehir belediyesi bulunan 30 ilde değişikliğin 

boyutu daha büyük olmuştur. Belediyelerle ilgili konulardan sonra şimdi diğer yerel 

yönetim birimlerimizin son durumunu inceleyelim. 

 

I.3.  Yerel Hizmetler İçin Merkezi Devletin Gücünü Kullanmak: İl Özel 

İdareleri ve Köyler 

Türkiye’deki 3 yerel yönetim biriminden ikisi, il özel idaresi ve köy gelinen 

noktada işlevsel bakımdan belediyenin oldukça gerisinde kalmıştır. İl özel 

idaresinden başlayarak Türk yerel yönetim birimlerinden ikisinin işlevsizleşmesine 

                                                 
647  07.11.1985 tarihli ve 18921 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 
648  24.10.1982 tarihli ve 17848 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 
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giden sürecin incelenmesi mülki idarenin işlevsel dönüşümünün ipuçlarını 

yakalamak bakımından önemlidir. Bu amaçla önce il özel idaresiyle ilgili konular 

kapsamlı biçimde ele alınacaktır. İl özel idaresi, il sınırları içinde yaşayanların orada 

yaşamalarından kaynaklanan yerel ortak nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere 

kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali 

özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip yer yönünden yerel yönetim kuruluşunu 

ifade etmektedir.649 Yerel yönetimler içerisinde köy halkının ihtiyaçlarına köy 

yönetimleri, kent ve kasaba (belde) halkının ihtiyaçlarına belediyeler karşılık vermek 

zorunda oldukları halde il özel idareleri il halkının tamamına dönük hizmet 

sağlamakla görevlidirler. Bu durum bir alan yönetimi olarak il özel idarelerinin 

sundukları hizmetlerin hem kırsal hem de kentsel nitelikte olmasına bir engel 

olmadığını göstermektedir.650 Çünkü il özel idarelerinin görev sahası hem kırsal hem 

de kentsel alanların bütününe karşılık gelmektedir. 

İl özel idarelerini incelemeye başlarken Birinci Bölüm’de ayrıntılı ele 

aldığımız tarihi gelişimini kısaca hatırlamak gelinen noktayı anlamak bakımından 

önemlidir. Daha önce vurguladığımız gibi, 1864 ve 1871 yılında çıkarılan Vilayet 

Nizamnameleri yapı, üye seçimi, toplantı süresi, görev ve yetkileri olmak üzere 

birçok konuyu açıklığa kavuşturmuş, esas düzenleme 1913-2005 yılları arasında 

yürürlükte kalan 1913 tarihli İdare-i Umumiye-i Vilayet Kanun-u Muvakkati (geçici 

kanun) ile yapılmıştır.651 Bu süre zarfında 1913 tarihli Geçici Kanun sıklıkla 

değişikliğe uğramıştır. Örneğin, 1990 yılı itibarıyla 20’ye yakın kanunla 40’tan fazla 

maddesinde değişiklik yapılmış, 16 maddesi kaldırılmış, 38 yeni madde veya fıkra 

eklenmiştir.652 2005 yılında çıkarılan 5302 sayılı kanun ilk başta il özel idarelerini 

güçlendirirken, 6360 sayılı kanunla birlikte büyükşehirlerde il özel idareleri 

kaldırılmıştır. 

                                                 
649  Zehra Odyakmaz,  Ümit Kaymak, İsmail Ercan, Anayasa Hukuku-İdare Hukuku, 6. Baskı, 

Ankara, 2006, s. 525. 
650  Ruşen Keleş, Yerinden Yönetim ve Siyaset, 1. Basım, Cem Yayınevi, İstanbul, 1992, s. 106. 
651  İl özel idaresinin tarihçesi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: Nuray Ertürk Keskin, “İl Özel 

İdaresinin Tarihi”, Memleket Mevzuat Aylık Yerel Yönetim Dergisi, Cilt 5, Sayı 50, Ağustos 

2009, s. 8-14. 
652  Kamu Yönetimi Araştırması (KAYA), Yerel Yönetimler Araştırma Grubu Raporu, 

TODAİE Yayını No: 247, 1992, s. 247. 
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İl özel idareleri kuruldukları günden bu yana mülki idare ile adeta 

özdeşleşmiş birimlerdir.653 İl özel idarelerinin en önemli özellikleri, yatırım 

faaliyetlerini valinin yönetimindeki taşra kuruluşları aracılığıyla yürütmeleridir. İl 

özel idareleri bir yerel yönetim birimi olmanın yanı sıra merkezi yönetimin üstlendiği 

bazı görevleri onun adına yerine getirmektedir. Özellikle merkezden aktarılan 

ödenekleri bütçesinde tutma ve ildeki kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla yaptığı 

ihaleler yoluyla harcama bu görevin en önemlilerindendir. Merkezi yönetim yerel 

nitelikli bazı hizmetler için ödeneklerini il özel idare bütçesine aktarmakta, vali de 

aktarılan kaynağın kullanılacağı yatırım alanlarında başta il çevre ve şehircilik 

müdürlüğü personeli olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının görevlilerinden 

yararlanmaktadır. Böylece yerel nitelikli hizmetler için merkezi devletin gücü 

kullanılmıştır. 6360 sayılı kanunla tüzel kişiliği kaldırılan il özel idarelerinin 

üstlenmiş olduğu bu görevleri yerine getirmek üzere büyükşehir belediyesi kurulan 

illerde il özel idarelerinin üstlendiği bu tür görevleri yerine getirmek üzere valilikler 

bünyesinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOB) kurulmuştur.  

Valilerin 2005’e kadar il özel idarelerinin en kuvvetli organı olmaları, 

kaymakamların ilçelerde il özel idarelerine ait işleri takip etmeleri, mülki idare-il 

özel idaresi birlikteliğini pekiştirmiştir. Tarihsel süreçte yerel yönetim birimleri 

içinde belki de en az tanınanı il özel idareleri olmuştur.654 Şüphesiz mülki idareye, 

yani merkezi yönetime çok yakın durmaları bu durumun ortaya çıkmasında etkendir 

ama 5302 sayılı kanundan sonra da tanınırlıklarında bir artış görülmemesi dikkate 

değerdir. Yapılan bazı araştırmalar bu tespiti doğrular niteliktedir. 1913 tarihli geçici 

kanun düzenlenirken o zamanın şartları içerisinde il özel idarelerinin yetişmiş 

personel sıkıntısı çekeceği düşünülerek, ayrı bir örgüt kurmaktansa, merkezi yönetim 

personelinden faydalandırılması, ihtiyaca göre onlara araç-gereç ve personel 

takviyesi yapılması fikri benimsenmişti. Yerel nitelikli hizmetler il özel idaresi 

aracılığıyla merkezi yönetimin gücü kullanılarak verilmişti. Bu durum, ileriki 

yıllarda bu idarelerin merkezi yönetimin bir parçası olarak algılanmasına yol açmış; 

                                                 
653  1961 Anayasası Kurucu Meclisi üyelerinden birisinin tabiriyle il özel idareleri “valilerin çiftliği” 

olarak görülmüştür. Mehmet Aldan, “İl Özel İdaresinin Yarını”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 11, 

Sayı 4, Ankara, 1978, s. 46. 
654  Ayrıntılı bilgi için bkz: S. Ulaş Bayraktar, Hacı Kurt, Bediz Yılmaz, “Yerel Siyasetin Bir 

Bilinmeyeni: Kamuoyunda Mersin İl Genel Meclisi”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 19, 

Sayı 2, Ankara, Nisan 2010, s. 29-62. 
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hatta il özel idarelerinin merkezi yönetimin üstlendiği bir kısım görevleri, onun 

aktardığı para ile onun kararlaştırdığı yerde ve onun örgüt ve personeli eliyle 

yürütmeye çalışan bir emanet komisyonu durumunda olduğu da iddia edilmiştir.655 

Gerçekten de 5302 sayılı kanuna kadar il özel idarelerinin çalışma sistemi bu iddia 

ile paralellik göstermiş ancak 5302 sayılı kanun bu durumu değiştirmiştir. 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’ndan önce kabul edilmesine karşın 

yürürlüğe giremeyen 5197 sayılı kanun aslında bu değişikliği daha radikal biçimde 

gerçekleştirmeyi amaçlamıştı. Kanunun 3/a maddesi il özel idaresinin, “ilin ve il 

sınırları içindeki halkın mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere” 

kurulacağını öngörmüştü. Bu madde aslında “ilin yönetimi” için il özel idarelerinin 

yetkili kılınması nedeniyle mülki idarenin kaldırılmasına yol açabilecek bir 

gelişmeydi. Ancak dönemin Cumhurbaşkanının geri göndermesi üzerine kanun, 

TBMM’de ikinci kez görüşülmüş ve 5302 sayılı kanunda “ilin..” ibaresi metinden 

çıkarılmıştır. 

Hâlihazırda 51 ilde uygulanan 5302 sayılı kanunla mülki idare-il özel idaresi 

ilişkisine getirilen yenilikleri şöyle özetleyebiliriz: 

1. 5302 sayılı kanun ile il özel idaresinde valinin konumunda yapılan 

değişiklik önemli bir gelişmeyi içermektedir. 11. madde uyarınca vali, il genel 

meclisinin başından ayrılmış, il genel meclisleri kendi içlerinden bir üyeyi başkan 

olarak seçmeye başlamıştır. Eski kanuna göre il genel meclisinin başı olan vali artık 

bu görevini yürütmemekte, bunun yerine sadece, 25. madde uyarınca adı il daimi 

encümeni iken değiştirilen, il encümenine başkanlık etmektedir. Uygulamada 

valilerin çoğunluğu bu görevi genel sekretere bırakma yolunu seçmiştir. Kanunun 11. 

maddesinde getirilen düzenleme il özel idaresi organları arasındaki güç dağılımını 

değiştirmekte, il düzeyinde yerel temsilcilerin ağırlığını artırmaktadır.656 Önem 

sırasına göre vali, il genel meclisi, il daimi encümeni olarak eski kanunda 

konumlanmış olan güç dengesi; yeni kanunla artık il genel meclisi, il encümeni, vali 

olarak değiştirilmiştir. Böylece AYYÖŞ’ün 3. maddesinde öngörülen, “yerel 

                                                 
655  Selçuk Yalçındağ, Yerel Yönetimler (Sorunlar, Çözümler), TÜSİAD Yayınları, İstanbul, 1995, 

s. 41. 
656  Birgül Ayman Güler, “22 Şubat 2005 gün ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu Üzerine”, 

Mülkiye Dergisi, Cilt 29, Sayı 246, Ankara, 2005,  s. 89. 
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yönetimlerin meclis üyelerinin seçimle işbaşına gelmesi” ilkesinin gereği de 

sağlanmış olmaktadır. 

1913 tarihli geçici kanunla getirilip 2005 yılına kadar devam eden 

uygulamada valinin il özel idarelerinin hem yürütme organı hem de meclis başkanı 

olması, il özel idarelerinin gerçek bir yerel yönetim birimi olup olmadığı sorusunun 

sıkça sorulmasına neden olmaktaydı. Valinin, eski il özel idarelerindeki konumu 

Türk yerel yönetim reformunu inceleyen Avrupa Konseyi Raportörlerinin de ilgisini 

çekerken, 1997 tarihli ve 29 nolu Tavsiye Raporu’nda “İl özel idarelerinin başının 

vali olması, ne seçilmiş ne de il özel idaresince görevden alınabilir olmaları 

nedeniyle, demokratik meşruiyetten yoksun çok merkezi bir sisteme bağlı olması” 

eleştirilmiştir.657 29 nolu Tavsiye Raporu’nda bu eleştirileri karşılamak için valinin, 

il genel meclisi başkanlığından (ve hatta il özel idaresinden tamamıyla) ayrılması, 

Fransa örneğine benzer biçimde eşgüdüm ve gözetim görevi üstlenmesi önerilmiştir. 

Raporun “İl Özel İdaresi ve Köylerle İlgili Gelişmeler” başlıklı 3/c-vi bölümünde 

konu uzunca alıntıladığımız biçimiyle şu şekilde ele alınmıştır: 658  

“İl genel meclislerine kendi başkanlarını seçme hakkı verilmesi yerel 

demokrasi için büyük bir adımdır. Ancak, bu büyük oranda il düzeyinde yapılacak 

kamu harcamalarında valinin mi yoksa il genel meclisi başkanının mı anahtar role 

sahip olacağı sorusuna bağlıdır. Normal olarak il genel meclisinin başının aynı 

zamanda il özel idaresinin başı olarak hareket etmesi ve bu yüzden gerçek bir yetkili 

organa veya en azından il genel meclisinden sorumlu yetkili bir organa sahip olması 

beklenebilir. Böyle olmazsa, bölgesel demokrasinin temel gereksinimleri yerine 

getirilmemiş olabilir. Kuşkusuz, bu durumda valiler yetki sahibi ama Fransız 

sisteminde olduğu gibi, devlet hizmetlerinin taşra kuruluşlarından ve devlet ile yerel 

yönetimler arasındaki ilişkilerden sorumlu aracılar olarak yetki sahibi olabilir”. 

Avrupa Konseyi’nin önerisi valinin il encümeninden de ayrılıp, il özel 

idarelerinin bölgesel yönetim birimleri olarak görevlerini sürdürmesi; valinin genel 

gözetim makamı olarak varlığını devam ettirmesidir. Bu nedenle söz konusu 29 nolu 

Tavsiye Raporu önemi dolayısıyla uzunca alıntıladığımız, şu telkinde bulunmaktadır: 

                                                 
657  Ahmet Apan, “Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi ve Yerel Yönetimlerimiz”, Hukuk 

ve Adalet Dergisi, Yıl 1, Sayı 2, İstanbul, Nisan-Haziran 2004, s. 214. 
658  ibid, s. 219.  
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“İl özel idareleri ile ilgili olarak il genel meclisi başkanının seçimle işbaşına 

gelmesi ve il genel meclis ile valinin güçlerinin açık bir şekilde ayrılması veya il genel 

meclisi başkanının özellikle şu anda valinin işlevlerinden olan il genel meclisinin 

aldığı kararların icrası olmak üzere tüm ana işlevlerle donatılmasının sağlanması 

kesinlikle çok önemlidir. Bu, il genel meclisinin kendi icra organına, kendi yönetimine 

ve gelir alanında alınan kararları kendisinin yerine getirme imkânına sahip olması 

anlamına gelebilir”. 

Avrupa Konseyi raportörleri, Türkiye’ye, Fransa’yı model alma önerisinde 

bulunmuştur. Çünkü Türkiye’de yaşanan gelişmelerin bir benzeri, Türk kamu 

yönetimine model olduğu varsayılan, Fransız kamu yönetiminde de yaşanmıştır. 

Türkiye gibi üniter devlet yapısına sahip Fransa’da 1982-1986 yıllarını kapsayan 

reform düzenlemeleri ile yerelleşme yönünde önemli adımlar atılırken illerin başında 

bulunan valinin yerine bölge meclisleri kendi içinden bir başkan seçmeye 

başlamıştır. Fransa, söz konusu rapor sonrasında özellikle 2003 yılında gerçekleşen 

anayasa değişikliği sonrasında yerelleşmeyi öne çıkarmıştır. Fransa’daki yasal 

düzenlemelerle, idari vesayet yetkisi tamamen kimlik değiştirirken, merkezi 

yönetimin yerinden yönetim kuruluşları üzerindeki tüm görevden uzaklaştırma, iptal, 

onay, izin ve değiştirme yetkileri ortadan kaldırılmıştır. Fransa’da yaşanan 

gelişmelerle Türkiye örneği karşılaştırıldığında Fransa’da merkezdeki yetkilerin 

bölgelere, yerele, komünlere devredilmesini ifade eden özeksizleştirim aracılığıyla 

yerelde bulunan yönetim birimlerine ve vatandaş taleplerine daha fazla kulak 

verildiği dile getirilmiştir.659 Fransız örneğinde rastlanmayan ve Türkiye’ye özgü, sui 

generis bir durum ortaya koyan valinin il özel idaresinin yürütücüsü konumunu 

koruması mülki idare amirleri arasında yapılan bir araştırmada, en yüksek oranda 

desteklenen öneri olarak tespit edilmiştir.660 İl genel meclislerine kendi başkanlarını 

seçme yetkisinin verilmesi hususu bazı valilerin tepkisini çekmiştir. Bu konuda 

emekli bir valinin görüşüne göre, il özel idare yapılanması içinde mülki idare 

amirlerinin varlığı devam edecekse vali il özel idaresinin atanmış başkanı olarak 

varlığını bir süre daha korumalıdır.661 Mülki idare amirlerinin valinin İGM 

                                                 
659  Ozan Zengin, “Türkiye Cumhuriyeti Kamu Yönetiminde Dönüşüm ve OECD Etkisi”, Mülkiye 

Dergisi, Cilt 27, Sayı 241, Ankara, 2003, s. 250. 
660  İyi Yönetim Arayışında Türkiye’de Mülki İdarenin Geleceği, 2002, s. 292. 
661  Utku Acun, “Mülki İdareyi Yakından İlgilendiren Yasal Gelişmelere Bir Bakış”, İdarecinin Sesi 

Dergisi, Cilt 18, Sayı 106, Ankara, Eylül-Ekim 2004, s. 5. 
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başkanlığından ayrılması konusunda ya il özel idaresinden tamamıyla ayrılması, 

kalması gerekiyorsa İGM başkanlığını da üstlenmesi gibi bir tercihte bulunduğu 

anlaşılmaktadır. 

2. 6360 sayılı kanunun 22. maddesi 5302 sayılı kanunun 25. maddesini 

değiştirip “İl encümeni valinin başkanlığında, genel sekreter ile il genel meclisinin 

her yıl kendi üyeleri arasından seçeceği üç üye ve valinin her yıl birim amirleri 

arasından seçeceği iki üyeden oluşur” diyerek encümenin üye sayısını azaltmıştır. 

Eski durumda il encümeninde görev alan seçilmiş üye sayısı 5 olarak belirlenmiş ve 

valiye birim amirlerinden 5 üye seçme hakkı tanınmıştı. Yeni durumda seçilmiş üye 

sayısı üçe, valinin seçeceği birim amiri sayısı ikiye düşürülmüş, atanmış üye sayısı 

azaltılmıştır. Önceki durumda valinin yokluğunda yerine il encümenine başkanlık 

eden genel sekreterler artık daimi üye haline gelmiştir. Burada akla hemen Anayasa 

Mahkemesi’nin 22.06.1988 tarihli ve E.87/18, K.88/23 sayılı kararı gelmektedir. Bu 

karara göre662 il daimi encümeninde il özel idare müdürü, köy hizmetleri il müdürü 

ve bayındırlık ve iskân müdürünün doğal üye olarak bulunması anayasaya aykırı 

bulunmuştur.663 Söz konusu iptal kararının gerekçesi şu şekildedir:  

“Özerk hukuksal yapıya sahip il özel yönetiminin, aynı zamanda ve ağırlıklı 

olarak bir karar organı statüsündeki il daimi encümenine, seçimle gelmiş beş üye 

dışında merkezden yönetimin atama ile gelen ve asli görevleri itibariyle hiyerarşik 

denetime tabi üç memurunun ‘tabi üye’ sıfatıyla dâhil edilmesi, Anayasanın 127. 

maddesindeki karar organlarının seçimle oluşmasını öngören kuralıyla 

bağdaştırılamaz. Ayrıca ‘tabii üyelerin varlığı, yasalarla sınırları ve alanları 

belirlenmiş yerel yönetimlere özgü kamu gücüne, merkezden yönetimin ortaklığı 

sonucunu doğurur ve özerkliği ihlal eder”.  

Oysa şimdi 25. madde, iptal edilen bu hükümle paralel biçimde encümen 

içerisinde seçilmiş üyelerin dışında atanmış üyelerin, hem de il genel meclisi 

tarafından değil vali tarafından seçimi yapılacakların, bulunmasını öngörmektedir. 

Bu durumun Anayasa Mahkemesi’nin söz konusu kararının gerekçesiyle çelişkili 

olduğu açıktır. 1987 yılında 3360 sayılı kanun, Anayasa Mahkemesi’ne götürülmüş 

                                                 
662  26.11.1988 tarihli ve 20001 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 
663  Karar metni için bkz: 

http://www.kararlar.anayasa.gov.tr/kararYeni.php?l=manage_karar&ref=show&action=karar&id

=810&content=, (18.03.2013). 

http://www.kararlar.anayasa.gov.tr/kararYeni.php?l=manage_karar&ref=show&action=karar&id=810&content
http://www.kararlar.anayasa.gov.tr/kararYeni.php?l=manage_karar&ref=show&action=karar&id=810&content
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ancak 3030 ve 1580 sayılı kanunlarda belediye encümenleri içinde atanmış üye 

bulunması konusu yargıya taşınmamıştır. 1987 yılındaki iptal gerekçesine aynen 

uyan 5302 sayılı kanundaki bu hüküm ise Anayasa Mahkemesi’ne taşınmamıştır.  

Ayrıca AYYÖŞ’ün 3/2 maddesinde vurgulanan yerel yönetimlerin karar organlarının 

seçimle gelmesi gerektiği hükmüne aykırılık söz konusudur.664 Avrupa Konseyi 

Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin Türkiye ile ilgili 1997 tarihli 29 nolu 

Tavsiye Kararı’nda bu durum önemli olduğu için uzun alıntıladığımız biçimde şöyle 

eleştirilmektedir:665 

“Sadece Belediyelerde değil, aynı zamanda İl Özel İdarelerinde de gerçekte 

temel yetkili organ olan “Encümen” vardır. Aslında yerel hizmetlerin yerine 

getirilmesinden sorumlu temel kurum olan bu organda kamu görevlileri 

çoğunluktadır…bu organlar demokratik olarak nitelenemez. Kamu görevlilerinin 

teknik bilgilerinin etkin karar almada gerekli olabileceği kabul edilse de bu uygulama 

demokratik ilkelere uygun değildir. Teknik bilginin varlığı kamu görevlilerinin 

danışman statüsünde bulunmasıyla temin edilebilir. Reform, bu nedenle, bu tür yetkili 

komitelerin doğasını değiştirmek için de adımlar atmalıdır”. 

3. Kanunun 16. maddesine göre kaymakamlar ve ildeki kamu kuruluşlarının 

amirleri ile  ildeki kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversite ve 

sendikalar ile gündemdeki konularla ilgili köy ve mahalle muhtarları ile sivil toplum 

örgütlerinin temsilcileri, oy hakkı olmaksızın kendi görev ve faaliyet alanlarına giren 

konuların görüşüldüğü ihtisas komisyonu toplantılarına katılabilir ve görüş 

bildirebilir. İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda 

görüşüldükten sonra il genel meclisinde karara bağlanır. 

4. Kanunla, il genel meclisi kararları valinin onayına tabi kılınmaktan 

çıkarılmıştır. 15. maddeye göre “İl genel meclisi tarafından alınan kararların tam 

metni, en geç beş gün içinde valiye gönderilir. Vali, hukuka aykırı gördüğü kararları, 

yedi gün içinde gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere il genel 

meclisine iade edebilir. Valiye gönderilmeyen meclis kararları yürürlüğe girmez”. Bu 

                                                 
664  Bu aykırılığın giderilmesi amacıyla önerilen çözüm ya atanmış üyelerin oy hakkı olmaksızın 

toplantılara katılması ya da atanmış üye olarak mevcut durumda görev yapan daire amirlerinin 

oluşturacağı bir Danışma Kurulu’nun devreye girmesidir. Ramazan Yıldırım, “59. Hükümet 

Döneminde Yapılan Belediye Reformunun Kısa Bir Değerlendirilmesi”, Çağdaş Yerel 

Yönetimler Dergisi, Cilt 15, Sayı 2, Ankara, Nisan 2006, s. 40. 
665  Ahmet Apan, “Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi ve Yerel Yönetimlerimiz”, Hukuk 

ve Adalet Dergisi, Yıl 1, Sayı 2, İstanbul, Nisan-Haziran 2004, s. 212-222. 
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maddenin “yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden görüşülmesi 

istenip de il genel meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen kararlar 

kesinleşir. Vali, meclisin ısrarı ile  kesinleşen kararlar aleyhine on gün içinde idarî 

yargıya başvurabilir” hükmünü içeren ikinci fıkrası Anayasa Mahkemesi’nin 

18.01.2007 tarihli ve E. 2005/32, K. 2007/3 sayılı kararı ile iptal edilmiş ve fıkranın 

yeni hali “Yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar kesinleşir” biçimine 

dönüşmüştür. Anayasa Mahkemesinin bu kararı daha önce de değinildiği üzere 

valinin il genel meclisi kararları üzerindeki metnin ilk halindeki şekliyle yüzeysel 

kalan idari vesayet yetkisini biraz daha güçlendirmiştir. Valiler artık il genel meclisi 

kararlarını sonsuz sayıda geri çevirme yetkisine sahiptir. Ancak il genel meclisi 

kararları için vali onay makamı olmaktan çıkarılmıştır. 

5. Kanunla il encümeninin başındaki valilerin il genel meclisi üyelerinin 

denetimine açık hale getirilmesi söz konusudur. 18. maddeye göre, vali, mart ayı 

toplantısında bir önceki yıla ait faaliyet raporunu meclise sunacak; faaliyet 

raporundaki açıklamalar, meclis üye tam sayısının ¾’nün çoğunluğuyla yeterli 

görülmezse, yetersizlik kararıyla görüşmeleri kapsayan tutanak, meclis başkanı 

tarafından gereği yapılmak üzere İçişleri Bakanlığı’na gönderilecektir. 

6. 5302 sayılı kanunun ilginç hükümlerinden birisi valinin pozisyonunu 

zayıflatmasına karşılık, 5442 sayılı kanunun hükümlerine benzer şekilde 30/m. 

maddesi ile valiye “İl halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken 

önlemleri almak” görevini vermiş olmasıdır. 

7. 31. madde ile valilere stratejik plan666 ve performans planı hazırlama 

görevi verilmektedir. Buna göre, “Vali, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren 

altı ay içinde; kalkınma plân ve programları ile varsa bölge plânına uygun olarak 

stratejik plân ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans plânı hazırlayıp il 

genel meclisine sunacaktır”. Böylelikle valiler 5302 ve 5018 sayılı kanunlar 

                                                 
666  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 3. maddesi Stratejik Planı “Kamu 

idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, 

performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren 

plan” olarak tanımlamaktadır. Yine, 5018 sayılı kanunun 9. maddesi bu stratejik planların nasıl 

hazırlanacağına dair ipuçları vermekte; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve 

benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, 

stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan 

göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini  yapmak 

amacıyla   katılımcı yöntemlerle hazırlanacağını belirtmektedir. 
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çerçevesinde illerinin stratejik planını hazırlayıp il genel meclisine sunmakla görevli 

kılınmıştır.667 

8. Kanunun 38. maddesi ile il özel idarelerinin iç ve dış denetime tabi 

tutulacağı hükme bağlanmıştır. Ayrıca, il özel idarelerinin malî işlemler dışında 

kalan diğer idari işlemleri, idarenin bütünlüğüne  ve  kalkınma plânı ve stratejilerine 

uygunluğu açısından İçişleri Bakanlığı, vali veya görevlendireceği elemanlar 

tarafından  da denetlenebilecektir. Bu şekilde İçişleri Bakanlığı, Mülkiye Teftiş 

Kurulu aracılığıyla mali işlemler dışında kalan diğer işlemleri denetleme hakkına 

sahiptir. Doğal olarak, rutin teftişin dışında kalan soruşturma işlemleri  de Mülkiye 

Teftiş Kurulu tarafından yürütülmektedir. 

9. Kanun uyarınca valiler faaliyet raporu hazırlamak zorundadır. 39. madde 

çerçevesinde vali, 5018 sayılı kanunun 41. maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen 

biçimde; stratejik plân ve performans hedeflerine göre yürütülen faaliyetleri, 

belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana 

gelen sapmaların nedenlerini açıklayan faaliyet raporunu hazırlamakla yükümlü 

kılınmıştır. Bu yükümlülük reform düzenlemelerinde sık sık vurgulanan hesap 

verebilirlik ve şeffaflığın bir gereği olarak öngörülmektedir. 

10. 45. maddede 6360 sayılı kanunla yapılan bir değişiklikle valilerin sınırlı 

vesayet yetkisinde bir artış sağlanmıştır. Buna göre, bütçe tasarısının süresi içerisinde 

kesinleşmemesi hâlinde vali, görüşüyle birlikte durumu İçişleri Bakanlığı’na bildirir. 

İçişleri Bakanının otuz gün içinde vereceği karar kesindir. 

5302 sayılı kanunla getirilen yeni düzen içerisinde mülki idare-il özel idaresi 

ilişkisinin yeni çerçevesi bu şekilde ele alındıktan sonra konuyla ilgili bazı hususları 

açıklamak gerekir. Mevcut mevzuata göre, kaymakamların il özel idareleri ile olan 

ilişkileri valinin vereceği görevlerin yerine getirilmesi ve ilçe genel idaresinin başı 

olmalarından kaynaklanan denetim ve gözetim yetkilerinden ibarettir. Kanunun 35. 

maddesinin son fıkrası ilçelerde, özel idare işlerini yürütmek üzere kaymakama bağlı 

ilçe özel idare teşkilatı kurulabileceğini öngörmüştür. Bu şekilde ilçelerde il özel 

idaresinin şubesi niteliğinde, özel bir bütçesi olmayan ve çoğunlukla yeterli 

                                                 
667  Öte yandan, valiler tarafından hazırlanan bu stratejik planlar üzerinde yapılan bir araştırma 

planlarda ortaya konulan “vizyon”un hayalci ve ulaşılamaz hedefler içerdiği ve hatalarla dolu 

olduğu tespit edilmiştir. Murat Tek, “Türkiye’de İl Özel İdarelerinin Vizyonları ve Misyonları 

Üzerine Bir Değerlendirme”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 19, Sayı 1, Ankara, Nisan 

2010, s. 24. 
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personelin bulunmadığı ilçe özel idare müdürlükleri mevcuttur. Eski durumda il 

teşkilatlanması olarak kurulan il özel idare müdürlükleri kaldırılıp, yerine genel 

sekreterlik teşkilatlanması getirilmişken ilçelerdeki müdürlük yapılanması aynen 

muhafaza edilmiştir. İlçe özel idare müdürlükleri, kaymakamların lojman, araç vb. 

giderlerinin muhasebesi ile il özel idaresinin varsa ilçelerdeki yatırımları ile ilgili 

işlemleri takip etmektedir. İlçe özel idarelerinin belediye sınırları dışındaki imar ve 

işyeri ruhsatları verilmesi konusunda da görevleri bulunmaktadır. 

İl özel idaresi, yerel yönetim reformu düzenlemelerinden 5302 sayılı kanunla 

birlikte önem kazanmış gibi görünse de 6360 sayılı kanun sonrasında bu durum 

değişmiştir. Bu idareler 2014 yerel seçimleriyle birlikte 30 ilde kaldırılırken kalan 51 

ilde de kaldırılmasına yönelik ciddi hazırlıklar vardır. Daha önce ayrıntılı verdiğimiz 

istatistiki bilgilerden anlaşılacağı üzere 2014 yılı itibarıyla ülkenin toplam nüfusunun 

büyük bölümü büyükşehir belediyeleri sınırlarında yaşıyor hale gelmiştir. Bunun 

mülki idare için anlamı il özel idaresinin kaldırılmasıyla beraber coğrafya ve nüfus 

bakımından büyükşehir belediye sınırları içerisinde hizmet verme imkânının çok 

kısıtlanması demektir. Mülki idare coğrafik olarak ülke topraklarının yarısında, ülke 

nüfusunun 6/7’sine karşı sınırlı valilik içerisinde sembolik görevler yürütürken eskisi 

gibi hizmet götürebileceği kesim sadece 1/7’lik bir orana karşılık gelmektedir. Öte 

yandan artık il özel idarelerinin alan yönetimi olma özelliğini büyükşehir belediyeleri 

ile paylaşması durumu ortaya çıkmıştır. Yeni uygulamada iller, il özel idaresine 

sahip, nispeten küçük 51 il ve büyükşehir belediyesine sahip 30 büyük il olarak iki 

gruba ayrılmıştır.  

Büyükşehir belediyelerine sahip illere yönelik bu düzenlemenin uygulama 

sonuçları görüldükten sonra tüm illere yaygınlaştırılması söz konusu olabilecektir. 

Zaten genel eğilim Bütünşehir Modeli’nin yaygınlaştırılması yönündedir. Her ile 

büyükşehir statüsü kazandırılamayacağı için diğer seçenek il belediye başkanını 

ildeki tüm seçmenlerin seçmesi ve il belediyelerinin sınırlarının mülki sınırlara 

genişletilmesidir. 

Mülki idarenin il özel idaresi ile ilişkisi gibi tarihi derinliği olan bir başka 

husus diğer bir yerel yönetim birimi olan köylerle arasında gelişen sıkı bağdır. 

Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra 18 Mart 1924 tarihinde çıkarılan 442 sayılı 

Köy Kanunu, en küçük idari kademe olan köyden başlanarak idare sisteminin 
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kurulduğunun en güzel göstergesidir. Dönemin şartları gereği devlet eliyle kalkınma 

politikası izlenmesi gerektiğinden 442 sayılı kanun buna yönelik kapsamlı hükümlere 

sahiptir. O dönemde halkın çoğunluğunun köylerde oturuyor olması ve köylerde 

yaşam standartlarının oldukça düşük kalması bu tercihte önemli etkenler olmuştur. 

Çünkü Cumhuriyet kurulduğu sırada Türkiye’nin toplam nüfusu 13,6 milyon iken bu 

nüfusun 10,3 milyonu, yani yaklaşık %80’i köylerde yaşamaktadır.668 Hamamcı’ya 

göre, Cumhuriyet yönetimi köylerle ilgili bir kanun çıkarıp onlara yasal statü vererek 

köyleri ilk defa bir yönetim birimi olarak örgütlemiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nda 

mahalle yönetimleri düzenlenirken köylerle ilgili bir yasal düzenleme 

çıkarılmamıştır.669 

Köylerin mülki idare bakımından önemi hemen tüm işlerinde mülki idareye 

bağımlı olması, 1924 Anayasası’nda mülki kademelerden birisi olarak sayılırken hala 

bu Anayasaya dayanarak çıkarılan 442 sayılı kanuna göre yönetilmesidir. O dönemde 

mülki kademe gibi kabul edilen köyler, kaymakam ve valilerle yakın ilişki içerisinde 

olma durumunda kalmış; geçmişte köylerin tüm altyapı hizmetleri gerek yerel 

imkânlar kullanılarak gerekse merkezi yönetimin desteği sağlanarak mülki idare 

eliyle çözülmüştür. 442 sayılı kanun içerisinde köylere hem yerel yönetim birimi 

hem de merkezin taşra kademesi olarak verilen görevler bulunmaktadır. 

Köylere yönelik olarak kalkınma planlarında, yıllık programlarda çeşitli 

yaklaşımlar öngörülmüş, önlemler geliştirilmiştir.670 Birinci Beş Yıllık Kalkınma 

Planı, doğrudan doğruya bir bölümünü toplum kalkınmasına ayırmakla, özellikle 

köye yönelik önemli bir adım atmıştı.671 Plan, yerel toplulukların, özellikle köylerin 

sorunlarını çözmek için giriştikleri çabalarda halkın devletle gönüllü işbirliğine 

dayanan çalışma biçimi olarak nitelendirilebilecek toplum kalkınması hedefine 

ulaşmak için mülki idare amirlerinden ciddi destek beklemişti.672 

                                                 
668   Oya Köymen, “Cumhuriyet Döneminde Tarımsal Yapı ve Tarım Politikaları, 75 Yılda Köylerden 

Şehirlere, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 1999, s. 1. 
669  Can Hamamcı, “Cumhuriyet ve Yerel Yönetimler, (Röportajı Yapan: Tekin Avaner), Memleket 

ve Mevzuat Aylık Yerel Yönetim Dergisi, Cilt 3, Sayı 28, Ankara, Ekim 2007, s. 43. 
670  Sabrina Kayıkçı, “Cumhuriyet’in Kuruluşundan Günümüze Kadar Köye ve Köylüye Yönelik 

Olarak İzlenen Politikalar”, Türk İdare Dergisi, Sayı 448, Ankara, Eylül 2005, s. 69. 
671  Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1963-1967), http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/plan1.pdf, 

(21.05.2013). 
672  Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz: Arslan Başarır, “Toplum Kalkınması Bakımından İçişleri 

Bakanlığı’nın ve İdare Amirlerinin Görevleri”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, Ankara, 

1969, s. 207-221. 

http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/plan1.pdf
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Türk kamu yönetimi, sayısal olarak çok lakin işlevsiz köylerin sorunlarına 

çözüm bulmak için 5355 sayılı kanunla düzenlenen fakat öncesinde de bolca 

örnekleri görülen KHGB’leri devreye sokmuş; vali ve kaymakamların başkanlığını 

yaptığı bu birlikler aracılığıyla köylerin alt yapı ve kaynak ihtiyacını karşılamıştır. 

Bu durum çalışma içerisinde incelenen Fransa örneğinde sayıları azaltılamayan 

belediyeler için Belediye Birlikleri Modeli’nin uygulamaya konulmasına benzerdir. 

Köyler tüzel kişiliğe sahip birimler olarak kendi bütçelerini yapmaktadır. Ancak 

köylerin yaptığı bütçeler günümüz şartlarında son derece yetersiz ve sembolik 

düzeydedir. Bu nedenle köylerde kırsal kalkınma yolunda ancak mülki idare 

amirlerinin çabalarıyla bir şeyler yapılabilmiştir. Kırsal kalkınmada esasen kır-kent 

farklılıklarının sosyo-kültürel anlamda ve ekonomik olarak dengelenmesi ve kırda 

yaşayan insanların bulundukları mekânda kalkındırılması amaçlanmaktadır. Mülki 

idare amirleri, KHGB’ler ve SYDV’ler tarafından hazırlanan projelerle kırsal 

kalkınmayı desteklemektedir. Özellikle köylerin bir araya gelerek oluşturdukları 

KHGB’lerin başkanının vali ve kaymakamlar olması mülki idarenin köylerle 

ilişkisini daha da güçlendirmiştir. 

Köylerle ilgili bir diğer konu köy tüzel kişiliğine sahip pek çok köyün 

nüfusunun azalmasıdır. 442 sayılı kanunun 1. maddesine göre “nüfusu iki binden 

aşağı yurtlara (köy)” denirken, 89. maddesinde  “İşbu Köy Kanunu kadın ve erkek 

nüfusu yüz elliden yukarı olan köyler içindir” denilmektedir. Madde içeriğinden 

tüzel kişiliğe sahip olsa da kendi istekleriyle köy mevzuatına tabi olmayabilecekleri 

sonucu çıkmaktadır. Türkiye’de özellikle çok göç veren Karadeniz ve Doğu illerinde 

nüfusu 150’nin altında çok sayıda köy tüzel kişiliği varlığını devam ettirmektedir.673 

Aşağıda ayrıntılı inceleyeceğimiz, yayınlandığı halde gündeme alınmayan Köy 

Kanunu Taslağı köyler için nüfus kıstası koymamakta 4. maddesinde 4’lü bir 

gruplandırma yapmaktadır. Bu gruplandırmada en küçük köy nüfusunun 250 olması 

öngörülmektedir. 

En küçük yerel yönetim birimi olarak nüfusu oldukça azalan ve işlevsizleşen 

köyden vazgeçildiğini gösteren ciddi işaretler vardır. İlk olarak ülkedeki 34.339 

köyün yaklaşık yarısının tüzel kişiliği 2014 yerel seçimleri sonrasında sona ermiş ve 

                                                 
673  Örneğin Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı 93 köyün 68’inin nüfusu 150’nin altındadır; sadece 25 

köy 150 ve üstü nüfusa sahiptir. 



 245 

mahalleye dönüşmüştür. Bu durum köylerin yerel yönetim birimi olarak işlevlerini 

yerine getiremediğinin düşünüldüğünü göstermektedir.  

İkinci olarak, köylere yönelik yeni kanun taslağının en son ele alınan mevzuat 

hazırlığı olması köylerden vazgeçildiğine dair bir yorumu güçlendirmektedir. 

Geçmişe bakıldığında çeşitli dönemlerde 97 maddelik 442 sayılı kanunun 

değiştirilmesine yönelik çalışmalar yapıldığına şahit olunmuştur. Bu kapsamda 1937, 

1951 ve 1956 yıllarında bu kanunda önemli değişiklikler yapmak üzere tasarılar 

hazırlanmıştır.674 1961 Anayasasından sonra da İçişleri Bakanlığı’nca 345 maddelik 

bir Köy Kanunu Tasarısı hazırlansa da yaşama geçirilememiştir. 90 yılı aşkın süredir 

yürürlükte olan 442 sayılı kanun yapıldığı dönemin şartlarına göre oldukça kapsayıcı 

ve mükemmel iken, dünyada çok hızlı bir şekilde yaşanan gelişmelere ayak 

uyduramaz hale gelmiş ve bir kısım maddeleri fiilen işlevini yitirmiştir.675 

Şu ana kadar 35 defa değişiklik yapılan 442 sayılı Köy Kanunu’nun yerine 

düşünülen ve son olarak 12 Kasım 2009 tarihli İçişleri Bakanlığı yazısıyla ortaya 

çıkan yeni Köy Kanunu Tasarı Taslağı’nda mülki idare-köy ilişkisinin nasıl 

kurgulandığına bakmak gerekir. 442 sayılı kanun, 1924 Anayasası ile paralel biçimde 

köyleri merkezi yönetim uzantısı olarak gören hükümlere sahiptir. Köylerin ve 

muhtarın görevleri yerel olduğu kadar merkezden verilen görevleri de 

kapsamaktadır. Mevcut kanundan farklı olarak taslak, köyleri yalnızca “yerel 

yönetim” olarak tanımlamıştır.  442 sayılı kanunun 36. maddesinde muhtarın devlet 

görevleri ayrıca sayılmıştır. Taslakta bu tür düzenlemeler yapılmamıştır.  Bu 

çerçevede sayılabilecek tek düzenleme, “mahallin mülki memurunca verilecek 

görevleri yapar” (Taslak/md.23-o) hükmüdür.  442 sayılı kanunda yer alan muhtarın 

göreceği köy işleri ve devlet işleri ayrımından vazgeçilmiş, bunun yerine yerel 

yönetim organlarının başı sıfatıyla ve günün koşullarına uygun olarak görevleri 

yeniden tanımlanmıştır. 

Taslak bir bakıma mülki idare ile köy yönetiminin doğrudan ilişkisini 

kesmiştir. İlişki yalnızca vesayet ilişkisi olarak kesinleştirilmiş; bu vesayet ilişkisi il 

özel idare ve belediyelerle ilgili düzenlemelere paralel biçimde hafifletilmiştir. Bu 

                                                 
674  Şeref Gözübüyük, “İdareyi Yeniden Düzenleme Çalışmaları ve Köy Kanunu Tasarısı”, Ankara 

Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 23, No.1, Ankara, s. 220. 
675  Yakup Kalaylı, “Yeni Köy Kanunu Tasarısı ile 442 Sayılı Köy Kanunu’nun Karşılaştırılması”, 

Memleket Mevzuat Aylık Yerel Yönetim Dergisi, Cilt 5, Sayı 52, Ankara, Ekim 2009, s. 24.  
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kapsamda 35. maddeyle 442 sayılı kanunda yer alan bütçe usul ve esasın tamamen 

değiştirilmesi öngörülmekte; köy bütçelerinin mülki idare amirlerine onaylatılması 

usulü tamamen kaldırılmaktadır. Bu ve benzeri maddeler yalnızca köyleri değil, aynı 

zamanda mülki idareyi etkileyen hükümlere sahiptir. 

Taslakta mülki idare amirlerine köy meclisinin boşalması halinde üye 

görevlendirilmesi,  daha çok köy sınırlarının değişmesi ve düzenlenmesi (7, 8. 

maddeler), köy idaresinin gelir ve giderleri ile diğer idari işlemlerinin ilgisine göre 

valilik ve kaymakamlıklar tarafından denetlenmesi gibi görevler verilmektedir. Yine 

taslak köy idarelerine, köy içi ulaşımın temini, su kaynaklarının korunması ve su 

şebekesinin kullanımı, kamu yapıları ve ortak hizmet alanlarının kullanımı, kamu 

düzeninin sağlanması, genel sağlık ve çevrenin korunması amacıyla genel emir 

çıkarabilme ve düzenleme yapabilme yetkisi tanımaktadır. 46. madde uyarınca bu 

yetki köy meclisince kullanılacak ve mahalli en büyük mülki idare amirinin onayına 

tabi olacaktır. 

Taslağa göre, köy mallarına karşı suç işleyenler devlet malına karşı suç 

işlemiş sayılacak; işgal edilen taşınmaz mal, köyün talebi üzerine, mahallin en büyük 

mülki amirince en geç on beş gün içinde tahliye ettirilerek, idareye teslim edilecektir. 

Bu hüküm “3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi 

Hakkında Kanun”676 ve bu kanunun uygulama yönetmeliğiyle mülki idare amirlerine 

verilmiş yetkinin tekrarı niteliğinden öteye geçmemektedir. 

Taslak, köyleri il genel meclisine bağlayarak; kırsal alanda yerel iktisadi-

toplumsal çıkar çevrelerini güçlendirdiği; buna karşılık ülkenin en küçük 

yerleşmeleri ile ulusal yararı gözettiği varsayılan mülki idarenin ilişkisinin 

zayıflatıldığı eleştirileriyle karşılanmıştır.677 Yukarıda incelenen Köy Kanunu Tasarı 

Taslağı bu çalışmanın hazırlandığı tarih itibarıyla yaşama geçirilememiştir.678 6360 

sayılı kanun uyarınca köylerin yaklaşık yarısının tüzel kişiliğinin kaldırılması ve 

ilerleyen süreçte Bütünşehir Modeli’nin yaygınlaştılmasının planlandığı, bunun da 

köylerin tamamının kaldırılması anlamına geldiği göz önüne alındığında bu tasarı 

taslağının kanunlaşması zor bir ihtimal olarak değerlendirilmektedir. 

                                                 
676  15.12.1984 tarihli ve 18606 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 
677  Köy Kanunu Tasarısı Taslağı Üzerine, YAYED, 

http://www.yayed.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=911, (01.12.2009) 
678  Taslak örneği için bkz: http://www.icisleri.gov.tr/default.icisleri_2.aspx?id=5691, (21.06.2012). 

http://www.yayed.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=911
http://www.icisleri.gov.tr/default.icisleri_2.aspx?id=5691
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Köylerle ilgili yaptığımız değerlendirmelerle birlikte bu bölümü bitirmeden 

önce ele aldığımız konuları kısaca hatırlamakta yarar bulunmaktadır. Çalışmanın 

İkinci Bölümü’nün ilk başlığı altında Bütünşehir Modeli’nin sonucu olarak ortaya 

çıkan ikili belediye ve il yönetimi ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Bütünşehir 

Modeli’nin mülki idare üzerindeki en önemli etkisi sınırlı valiliğe geçiştir. Sürecin 

bir başka ifadesi işlevsel dönüşümdür. Büyükşehir belediyeleri ise süreçten mekân 

yönetiminden alan yönetimine geçiş yapmaları nedeniyle etkilenmiştir. Büyükşehir 

belediyelerinin ölçeği eskisine göre oldukça önemli oranda büyüdüğünden bu 

birimlerin yapısal ve işlevsel dönüşüme uğramaları kaçınılmaz olmuştur.  

İkinci Bölüm’ün ilk alt başlığı içerisinde Türkiye’de yaşanan gelişmeler 

çeşitli ülke örnekleri incelenerek ele alınmıştır. İkili il ve belediye yapılanması 

çerçevesinde kapsayıcı valilikten sınırlı valiliğe evrilme, Bütünşehir Modeli ve son 

olarak il özel idaresi ile köylerin geldiği nokta analiz edilmiştir. Bütün bu 

gelişmelerde Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi’nin önemi büyük olduğundan şimdi 

her iki kuruluşun mülki idareye etkilerini incelemeye başlayabiliriz. 

 

II.  Avrupa Birliği - Avrupa Konseyi ve Mülki İdare 

Uluslararası kuruluşlar devletlerin ve egemenlik sahası içindeki örgütlerin 

uydukları ilkeleri, kuralları ve karar verme süreçlerini belirlemektedir.679 Dünya 

genelinde standartlaşmış bir kamu yönetimi anlayışı ve örgütlenmesinin ön plana 

çıkması için uluslararası kuruluşların etkin bir şekilde çalışma yaptıkları 

gözlenmektedir. Özellikle 1945 sonrası dönemde kurulan ve kapitalist ekonomik 

düzenin ürünü olarak göze çarpan uluslararası kuruluşların zaman zaman kamu 

yönetimi reformları aracılığıyla, koydukları kuralları dayatma boyutlarına kadar ileri 

gittiği de anlaşılmaktadır.680 Ancak girişilen reform hareketleri söylem ve araçlar 

açısından benzerlikler gösterse de ulaştığı sonuçlar, başka bir ifadeyle neyi, ne 

ölçüde ve hangi yönde değiştirdikleri konusunda genelleme yapmak kolay değildir.681 

                                                 
679  Globalization and Economic Governance, Group of Experts on the United Nations Programme 

in Public Administration and Finance, p. 7,  

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan000554.pdf, (22.12.201). 
680  Cahit Emre, “Mülki Sistemin Geçerliliği ve Sistemden Kopmalar”, İyi Yönetim Arayışında 

Türkiye’de Mülki İdarenin Geleceği, 2002, s. 303. 
681  Seriye Sezen, “Kamu Yönetimi Reformları: Küresel Bir Düzenleme mi?”, Amme İdaresi 

Dergisi, Cilt 42, Sayı 1, Ankara, Mart 2009, s. 26. 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan000554.pdf
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Ülkeden ülkeye reform girişimlerinin amacı ve sonuçları farklı olabilmektedir. 

Uluslararası kuruluşlar aracılığıyla devletin küçülmesi, müdahalecilikten vazgeçip 

gözetleme işlevini üstlenmesi yolunda önerilen Yeni Sağ politikaların sonucu piyasa 

dostu olarak görülen yerel yönetimlerin öne çıkarılması olmuştur.  

Ülkemizdeki yerel yönetim reformları daha önce incelediğimiz ekonomi 

alanındakiler olduğu kadar siyasi niteliği ağır basan uluslararası kuruluşların da ilgi 

sahası içine girmektedir. 5302 sayılı kanundan önce kabul edilip Cumhurbaşkanı 

tarafından yeniden görüşülmek üzere TBMM’ye geri gönderilen 5197 sayılı İl Özel 

İdaresi Kanunu’nun “Gerekçe”si içerisinde Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı 

ile ülkemizin adaylık sürecinde bulunduğu AB’nin yerel yönetimlere ilişkin genel 

yaklaşımının dikkate alındığının vurgulanmasını, uluslararası kuruluşların Türk 

kamu yönetiminin ve mülki idarenin dönüşümüne etkisi içerisinde değerlendirmek 

gerekir.682 Reform düzenlemeleri, yerel yönetimlerin üzerindeki idari vesayetin 

azaltılması, özerkliklerinin artırılması ve merkezi yönetimin taşradaki temsilcisi 

mülki idarenin zayıflatılmasını hedeflemiştir. Bu bağlamda 2002 sonrası yerel 

yönetim reformu ele alınırken ulusal ve uluslararası siyasi gelişmeler, teorik 

yaklaşımlardaki temel savların yeniden gözden geçirilmesini veya yeni yaklaşımların 

geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Mülki idarenin dönüşümünü incelerken Avrupa 

Konseyi ve AB gibi uluslararası kuruluşların, bu kuruluşlara üye ülkelerin yerel 

yönetimlerine ve merkezle yerel yönetimler arasındaki ilişkilere olan etkilerinin 

ayrıntılı biçimde analiz edilmesi gerekmektedir. 

 

II.1. Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Mülki İdare 

Uluslararası kuruluşlardan AB, hem siyasi hem de iktisadi amaçlara sahip, 

önemi dolayısıyla ayrıca incelenmesi gereken bir örgüttür. AB, kuruluşu itibarıyla 

ekonomiye yönelik amaçlara sahipken 1992 sonrasında siyasi hedefleri gündemine 

almış ve özellikle genişleme sürecinde Türkiye gibi aday ülkelerin kamu 

yönetimlerini derinden etkilemiştir. AB, üyelik başvurusunun ilk defa yapılmasından 

bu yana geçen 50 yıllık süreçte Türk kamu yönetimi üzerinde artan oranda etkide 

                                                 
682  İl Özel İdareleri Kanunu Tasarısı ile İçişleri, Avrupa Birliği Uyum ve Plan ve Bütçe 

Komisyonları Raporları, http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem22/yil01/ss583m.htm, 

(22.06.2007). 

http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem22/yil01/ss583m.htm
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bulunmaktadır. AB üyesi olmak isteyen ülkeler, adaylık sürecinde 

gerçekleştirecekleri reformlarla yönetim yapılanması, yönetim hukuku, yönetim 

öncelikleri, insan hak ve özgürlükleri gibi pek çok konuda yönetim anlayışını AB 

standartlarına uygun hale getirmek zorundadırlar. Türkiye açısından bu durum AB 

müktesebatına uyum yönünde yapılan reformlar olarak tezahür etmiştir. AB 

müktesebatıyla uyumlaştırılması gereken hususlar toplumsal, siyasi ve iktisadi 

yönleriyle birlikte halkın gündelik yaşantısına kadar etkileri olan konulardır. 

Türkiye, AB’ye üyelik sürecini oldukça uzun süredir yaşayan bir ülkedir.683 

Türkiye ile AB arasındaki ilişkiler Katılım Ortaklığı Belgesi, Ulusal Program, 

İlerleme Raporları, Katılım Öncesi Ekonomik Program ve Ulusal Kalkınma Planı 

gibi bir dizi plan ve program tarafından şekillendirilmeye başlanmıştır. Özellikle 

1999 yılında yapılan AB Helsinki Zirvesi ile başlayan süreç mülki idare üzerinde 

etkili olmuştur. 1999 Helsinki Zirvesi, Türkiye’nin AB’ye üye olabileceğinin kabul 

edildiği zirvedir.684 Helsinki Zirvesi sonrası Türk kamu yönetimini, özelde de mülki 

idareyi etkileyen önemli mevzuat değişiklikleri ile daha sonra yürürlüğe girecek 

önemli kanunların hazırlıkları başlamıştır. 

AB, 17 Aralık 2004 tarihinde Kopenhag Kriterlerini karşıladığını kabul ettiği 

Türkiye’nin tam üyeliği için 35 müzakere faslı belirlemiş; bu fasıllarda istenenlerin 

yerine getirilmesini şart koşmuştur.685 Bu fasılların 20’si mülki idarenin sorumluluk 

alanına girerken ikisi doğrudan mülki idareyi ilgilendirmektedir. Uzun yıllardır 

devam eden müzakere sürecinde, Türkiye’nin önündeki en önemli konulardan birisi 

                                                 
683  1963 yılında imzalanan Ankara Anlaşması, 1970 yılında imzalanan Katma Protokol, 1987 yılında 

yapılan tam üyelik başvurusu, 1995 yılında sağlanan Gümrük Birliği, 1999 Helsinki Zirvesi ile 

kabul edilen aday ülke statüsü ve nihayet 2005 yılında müzakerelerin başlatılması kararı AB’ye 

üyelik yolundaki kilometre taşlarıdır. 
684  Bu gelişmede Türkiye ve AB’nin lider ülkesi konumundaki Almanya’da hükümet başkanlarının 

sosyal demokrat olması, 28 Şubat 1997’de yaşanan olumsuz gelişmelerin AB’yi de etkisi altına 

alabileceği korkusu, Türk-Yunan ilişkilerindeki olumsuzlukların Türkiye ikna edilmeden 

çözülemeyeceğinin hem AB hem de Yunanistan tarafından anlaşılması, ABD’nin Türkiye’nin 

AB’ye üye olması yönündeki baskılarını artırması ve son olarak 17 Ağustos 1999 depremi 

nedeniyle AB ülkelerinde Türkiye’ye karşı oluşan sempati duygularının rol oynadığı ileri 

sürülmektedir. Ramazan Gözen, “Türkiye-AB Yakınlaşması: 1999 AB Helsinki Zirvesinden 2003 

Irak Savaşına Stratejik Algılamalarda Dönüşüm Süreci”, Uluslararası İlişkiler, Cilt 3, Sayı 10, 

İstanbul, Yaz 2006, s. 123. 
685  1992 Maastricht Anlaşmasıyla kurulan AB, 1993 Kopenhag Zirvesinde adaylık için başvuruda 

bulunan ülkelerin tam üyeliğe kabul edilmeden önce karşılaması gereken kriterlerini belirledikten 

sonra 1995 tarihli Madrid Zirveleri, özellikle idari yapılarının düzenlenmesi yoluyla, aday 

ülkelerin aşamalı ve uyumlu entegrasyonu için koşulların oluşturulması gereğinden 

bahsetmektedir. Gündem 2000’de AB Komisyonu, Topluluk mevzuatının aday ülkelerin ulusal 

mevzuatına etkili bir şekilde aktarılmasının ve aktarılan mevzuatın gerektiği gibi uygulanmasının 

önemli olduğunu vurgulamıştır. 
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“müktesebatın uygulanmasını sağlayacak idari kapasiteyi geliştirmesi”dir. Bu 

kapsamda Türkiye’nin mevzuat ve kurumsal yapı olarak AB’ye uyumu temel bir öğe 

olarak gündeme gelmiştir. Dolayısıyla, AB’ye tam üyelik hedefi doğrultusunda 

yönetim yapısını, katılmayı hedeflediği topluluk standartlarına kavuşturma çabası,  

kamu yönetiminde reform açısından önemli bir değişim etkeni olarak görülmeye 

başlanmıştır. Reformun sonuçlarının mülki idareyi önemli ölçüde etkilemesi 

nedeniyle AB’nin yapısının, gelişiminin ve ilkelerinin iyi incelenmesi gerekir. 

AB’nin başlangıçta ekonomi alanına yönelik bir örgüt olarak düşünülmesi 

ancak daha sonradan siyasi, toplumsal ve teknolojik öğelerin uyum sürecine dâhil 

edilmesi bunlarla ilgili konuların üye ülkelerin birer iç meselesi gibi algılanmasına 

neden olmuştur.686 Kamu yönetimi konusu da bu algıdan etkilenmiş, bu konudaki 

düzenlemeler uzun bir süre üye ülkelerin iradesine bırakılmıştır. AB’nin kamu 

yönetimi konusunda belli bir modelinin olmamasından dolayı üye ülkeler kendi 

gelenekleri ve siyasi, iktisadi, toplumsal ve kültürel özellikleri çerçevesinde farklı 

kamu yönetimi sistemlerini benimsemişlerdir.687 Ancak üye ülkeler arasında AB 

siyasal sistemi içerisinde uzun zamandan beri devam eden işbirliği,  devletlerin 

birbirinden etkilenmelerine yol açmış ve üye devletlerin yönetim sistemlerinin 

işleyişi zaman içerisinde birbirine yakınlaşmıştır. AB’nin yargı organı durumundaki 

Avrupa Adalet Divanı’nın içtihatları ve ayrıca, AB’nin kamu yönetimi alanında bazı 

mekanizmalar aracılığıyla hazırladığı çalışmalar da buna eklenecek olursa, ülkelerin 

idari yapılarını ve kamu yönetimi sistemlerini yakından ilgilendiren bir “Avrupa 

İdari Alanı”nın (EAS-European Administrative Space) ortaya çıktığından bahsetmek 

mümkündür.688 

Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin kamu yönetimlerinin yapılandırılmasına 

destek amacıyla OECD ve AB’nin ortak girişimiyle 1992 yılında kurulan SIGMA, 

                                                 
686  Asım Balcı, “Türk Kamu Yönetimi Sisteminin AB Normlarına Uyumlaştırılması”, Avrupa 

Birliği Sürecinde Türkiye: Siyasal, Ekonomik ve Toplumsal Dönüşüm, Sorunlar ve 

Tartışmalar, (Ed: T. Uzun- S. Özen), Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2004, s. 117. 
687  ibid, s.119. 
688  Jaques Fournier, “Governance and European Integration, Reliable Public Administration”, 

Preparing Public Administrations for the European Administrative Space, OECD, SIGMA 

Papers: No.23, Paris, May 1998.  AB’nin mevcut yapısı çerçevesinde bir Avrupa Yönetsel 

Alanı’ndan bahsedilemeyeceği konusunda, bkz: Johan Olsen, “Towards a European 

Administrative Space?”, Journal of European Public Policy, Vol. 10, Issue 4, 2003, p. 506 -531. 
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1999 yılında Avrupa İdari Alanı’na bir tanım getirmiştir.689 Buna göre, üye ülkelerin 

kamu görevlilerinin birbirleriyle ve Avrupa Komisyonu ile süregelen etkileşimleri, 

AB içerisinde müktesebatın geliştirilmesi ve uygulanmasının belli bir güvenilirlik 

standardında bulunması zorunluluğu, Avrupa geneline yayılan bir idari 

mekanizmanın ortaya çıkması ve paylaşılan ortak kamu yönetimi değerleri ve ilkeleri 

Avrupa İdari Alanı olarak adlandırılmaktadır.690 Başka bir tanıma göre Avrupa İdari 

Alanı “hizmet yeterliği ve kalitesini sağlamak için vatandaş haklarının birliği ve AB 

içerisinde özel girişim adına ulusal idarelerin yer aldığı Avrupa politikalarının ve 

kurallarının ulusal idarelerde etkin bir rol oynadığı çevre”dir.691 Bu alanın üye ülkelerin 

ulusal yönetim mevzuatı ve idare uygulamaları arasında giderek artan bir benzeşme 

sürecini temsil ettiği düşünülmektedir.692 Gerçekten de Avrupa İdari Alanı bir süreç 

sonunda ortaya çıkmış, üye ve aday ülkelerin kamu yönetimlerinde ciddi etkileşimler 

meydana gelmiştir. AB Bölgeler Komitesi de aday ülkelerin yerel ve bölgesel 

yönetimlerinin “idari kapasitelerinin güçlendirilmesi” gerektiğini belirtmektedir.693 

AB’nin sadece ekonomik konularda değil, kamu yönetimi alanında da belirleyici 

olması bu yöndeki gelişmelerle yakından ilgilidir. 

AB için idari kapasiteyi geliştirmenin en önemli yollarından birisi olarak 

“yönetişim” kavramı göze çarpmaktadır.694 Çünkü AB, aslında bir yönetişim türü 

olan Çok Katmanlı Yönetişim (ÇKY) Modelidir. AB’nin yönetimini tanımlamak için 

bu modeli iyi anlamak gerekir. ÇKY, AB’nin evriminden esinlenen bir yaklaşımdır. 

Bu yaklaşım mahalle, belediye, il, bölge, ulus devlet ve uluslararası kuruluşlar gibi 

her seviyedeki yönetim kademeleri arasındaki ilişkiyi içerir.  

                                                 
689  Kamuda İyi Yönetişim, Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 9. Kalkınma Planı, DPT Yayını, 

Ankara 2007, s. 25. 
690  SIGMA Papers No. 27,  

http://www.oecd.org/site/sigma/publicationsdocuments/36972467.pdf, (10.04.2013), s. 15. Bu 

konuda daha geniş bilgi için bkz: “Avrupa Kamu Yönetimi İlkeleri Sigma Raporları: No. 27”, 

(Çev: Pelin Kuzey), Maliye Dergisi, No. 147, Eylül-Aralık 2004, s. 70-78. 
691  Carlo D’Orta, What Future for the European Administrative Space, 

http://www.eipa.nl/Publications/Summaries/03/WorkingPaper/2003w05.pdf, (14.01.2005)’den 

aktaran Ahmet Apan, “Avrupa Birliğinde Kamu Yönetiminin Geleceği”, İdarecinin Sesi Dergisi, 

Cilt 19, Sayı 108, Ankara, Ocak-Şubat 2005, s. 20-23. 
692  Fatih Demir, “Avrupa İdari Alanı İlkeleri Bağlamında Türkiye’nin Avrupa Birliği Adaylık 

Süreci”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 42, Sayı 4, Ankara, Aralık 2009, s. 85.  
693  Draft Resolution tabled by the CoR Political Groups on the Work Programme and 

Priorities, Brussels, 29 January 2003. 
694  Adriaan Schout, Andrew Jordan, “The European Union’s Governance Ambitions And its 

Administrative Capacities”, Journal of European Public Policy, Vol. 15, October 2008, p. 971. 

http://www.oecd.org/site/sigma/publicationsdocuments/36972467.pdf
http://www.eipa.nl/Publications/Summaries/03/WorkingPaper/2003w05.pdf
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Yönetişimin mekânsal örgütlenmeye yansıması olan ÇKY özellikle AB’yi 

tanımlamak için kullanılmakta olup, ulus üstü bir örgüt olan AB’nin ulus devletler 

yanında ulus devleti de aşarak doğrudan ulus altı yapılar olan bölgesel ya da yerel 

yönetimlerle temasa geçmesini ifade etmektedir. AB’nin kilit uygulamalarından 

ÇKY modelinin uygulanması bölgeler üzerinde yükselmektedir.695 AB yönetişimi 

ortaklık ve çalışma içerisinde ayrıntılı incelediğimiz (hizmette) yerellik (subsidiarity) 

ilkeleri üzerine dayalıdır.696 ÇKY, temel olarak klasik örgütlenmeden daha esnek bir 

yapılanmayı hedeflemektedir. Bu özelliğiyle ÇKY, yetki genişliği ve adem-i 

merkeziyetçi yaklaşımlarla ilgili geleneksel yaklaşımın ötesine geçmektedir.697 

Amacı ne olursa olsun sonuçta ÇKY yetkiyi ulus devletten uzaklaştırmanın bir 

yoludur. Kurumlar piyasalardan uzaklaştıkça devletin toprak üzerindeki gücü 

egemenliğini kaybetmiş, ÇKY düzenlemelerine girmiş olmasından dolayı 

azalmıştır.698 Pek çok Avrupa ülkesinde devlet gücünü AB ve yerel yönetimlerle 

kamu-özel ortaklığı karışımı yeni yapılanmalara devretmiştir.699 Yetki ya ulus üstü 

ya ulus altı ya da ulus devletle yetki paylaşımına giren yönetişimci yapılara 

bırakılmaktadır. 

Ulus üstü, ulusal, ulus altı (bölgeler) ve yerel yapılar AB içerisinde 

etkileşimde bulunmaktadır. Bu yapılar arasında dikey olarak gerçekleşen ilişki farklı 

düzlemlerin varlığı nedeniyle aynı zamanda yatay olarak gerçekleşmektedir. ÇKY 

modelinde bu yapılar arasında hem yönetişim hem de çok düzlemlilik söz konusu 

olup dikey ilişkilerin hiyerarşik olarak kurulması şart değildir. Bu modelde AB gibi 

ulus üstü yapıların doğrudan ulus altı (bölgeler ya da yerel yönetimler) ile iletişim 

kurabilmesi söz konusudur. Yine subsidiarity gibi AB ilkeleri, yetkinin merkezde 

toplanmasının önüne geçerek, ulus devletin etkisini azaltmaya yaramaktadır. AB, 

                                                 
695   1991 yılında Maastrich Anlaşması ile Bölgeler Komitesi oluşturularak güçlü ve bütünleşmiş bir 

Avrupa’nın yaratacağı merkeziyetçi yapının, yerel ve bölgesel özerklikler açısından yaratabileceği 

tehlikeyi önlemek üzere; Birliğin federatif bir yapıya oturtulması, her basamaktaki birimlerin 

(Avrupa, Ulus Devlet, Bölgeler, Yerel Yönetimler) yetkilerinin açık biçimde tanımlanması ve 

bölgelerin alınacak tüm kararlara etkin olarak katılması ilkeleri benimsenmiştir. 

http://www.cor.eu.int/document/en/straub_poland_bkgcor.pdf, (14.01.2005). 
696  John Loughlin, 2008, p. 564. 
697  Erik Lane, State Management: An Enquiry into Models of Public Administration and 

Management, Routledge, Oxon, 2009, p. 101. 
698  Linda Weiss, June 2000,  p. 2. 
699  Peter Bogason, “Public Administration under Postmodern Conditions”, Administrative Theory 

& Praxis, Vol. 30, No. 3, 2008, p. 360. 

http://www.cor.eu.int/document/en/straub_poland_bkgcor.pdf
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bazı yetkilerini subsidiarity ilkesi çerçevesinde halka en yakın olan birim olarak 

bölgelere ya da yerel yönetimlere devretmektedir. 

Bu noktada AB’nin yerelleşme anlayışının irdelenmesi gerekir. Bu anlayış 

çeşitli biçimde ve derecede Türk kamu yönetimi reformunu etkilemiştir. Yerelleşme,  

AB’nin temel politikalarından birisi olarak göze çarpmaktadır. AB idari alanındaki 

yerel yönetimler bakımından çeşitlilik söz konusudur. AB’de tek bir yerel yönetim 

sistemi yoktur. AB, yerel yönetimlerin örgütlenme tarzı ve görev ayrımı gibi yerel 

yönetim sistemine ilişkin konularda üye ülkelere herhangi bir yaptırımda 

bulunmadığından üye ülkelerin yerel yönetim sistemlerinde farklılıklar mevcuttur. 

AB, üye ülkeler için yerinden yönetimi veya yetki aktarımını açıkça destekleyen bir 

siyasete sahip değilse de üyeler arasında ekonomik, siyasi ve toplumsal bütünleşme 

öngördüğü için dolaylı da olsa üye ülkelerin idari yapısını etkilemektedir. Esasen 

aday ülke olarak Türkiye bakımından, daha sonra incelediğimiz 6360 sayılı kanunla 

getirilen düzenlemelerde bile bu etkinin izleri bulunmaktadır. Çünkü AB müzakere 

sürecinde kentler, politika kararlarını etkilemesi ve Birleşik Avrupa tasarımında en 

önemli birleştirici unsurlardan birini oluşturması bakımından öne çıkmaktadır.700 

Kentlere atfedilen önem 6360 sayılı kanunun kabul edilmesine uygun zeminin 

doğmasında etkili olmuştur. AB’nin mülki idareye doğrudan ya da dolaylı etkileri iki 

farklı yolla gerçekleşmiştir: ilerleme raporları ve uyum paketleri. Öte yandan, 

AB’nin bölge yönetimi anlayışı da mülki idare üzerinde değişiklik yaratan 

düzenlemeler üzerinde tesirli olmuştur. Şimdi her iki yol üzerinden meydana gelen 

etkileri daha ayrıntılı incelemeye başlayabiliriz. 

 

a. İlerleme Raporları ve Uyum Paketlerinde Mülki İdare 

Türkiye’de devleti dönüştüren reformlar, Avrupa’daki yerelleşme ve 

bölgeselleşme süreçleriyle birlikte ele alındığında daha kolay anlaşılabilir. Çünkü 

Türkiye’nin AB’ye üyelik yönünde attığı adımlar çerçevesinde kamu yönetimi 

ilkeleri, yapısı ve örgütlenmesi AB’nin etkisiyle değişmekte; yerelleşme ve 

bölgeselleşme temelli reformlar hedeflenmektedir.701 AB’ye üye olmak isteyen 

                                                 
700  Bülent Duru, “Avrupa Birliği Kentsel Politikası ve Türkiye Kentleri Üzerine”, Mülkiye Dergisi, 

Cilt 29, Sayı 246, Ankara, 2005, s. 59. 
701   Can Umut Çiner, 2010, s. 169, 174. 
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ülkelerden istenen yönetim yapılanması, birlik üyesi ülkelerin ortak standardına 

ulaşılması hedefinde öne sürülen koşullar, çağdaş demokratik yönetim anlayışının 

gereği olan düzenlemelerdir.702 Aday ülkelerle ilgili yayınlanan İlerleme Raporları 

yoluyla farklı yönetim teamülleri ve kamu sistemlerine, belirli yönetim değerleri 

ışığında ortak bir temel sağlanmakta; aday ülkelerin kamu hizmeti ilkeleri ve kamu 

hizmetleri davranış modeli AB standartlarında bir paralelleşmeye ve yakınlaşmaya 

doğru sevk edilmektedir.703 Bununla bağlantılı olarak ülkemizde son dönem kamu 

yönetimi reformunun arkasındaki en büyük itici güç şüphesiz AB üyeliği öncesindeki 

müzakere ve uyum sürecidir. Esasen AB, aday ülkelerden çeşitli siyasi, hukuki ve 

iktisadi şartları yerine getirmesini istemektedir. Bu bağlamda ortaya çıkan ve Madrid 

Kriteri olarak da bilinen “AB müktesebatının (acquis communautaire) uygulanması 

için gerekli idari kapasitenin oluşturulması” şartı, 10 ülkenin AB’ye katılarak üye 

sayısının 25’e yükseldiği beşinci genişleme sürecinin en önemli farklılıklarından 

birisi olmuştur. Daha önceki genişleme süreçlerinde gözlenmeyen bu üyelik kriteri 

doğrultusunda aday ülkelerden AB müktesebatının uygulanması için gerekli idari 

kapasiteyi oluşturmaları istenmiş ve bu çerçevede aday ülkelerin çalışmalarına yön 

verip, destek olmak amacıyla çeşitli mekanizmalar geliştirilmiştir. 

AB Komisyonu, 1998 yılından başlamak üzere her yıl yayınladığı İlerleme 

Raporlarıyla Türkiye’deki reform sürecini yakından izlemektedir. 2002 yılından 

sonra özellikle AB ile askeri vesayetin azaltılması, piyasa ekonomisine daha fazla 

uyum sağlanması gibi ortak noktalar AB’nin Türk kamu yönetimine etkisini 

hızlandırmıştır. Bu etkinin araçlarından birisi olarak 2004 yılına kadar Düzenli Rapor 

adı altında yayınlanan İlerleme Raporları, Türkiye’nin son 12 ay zarfında katılım 

yönünde kaydettiği ilerlemeleri ortaya koymaktadır. 2014 itibarıyla yayınlanmış 

toplam 17 rapor Türkiye’nin, AB’ye üyelik konusunda nasıl ilerlemesi gerektiğine 

yön vermektedir. Aşağıda şimdiye kadar yayınlanan İlerleme Raporları’nda değinilen 

ve mülki idareyi ilgilendiren ortak hususlar ve etkilediği mevzuat ana hatlarıyla 

belirtilmiştir. 

 

                                                 
702  Nusret İlker Çolak, Avrupa Birliği Uyum Sürecinde İdari Reformlar, İngiltere ve Türkiye, 

Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2005, s. 31-32. 
703  Metin Bulut, “Türk Kamu Yönetiminin Dönüşümünde Etkili Bir Araç: Avrupa Birliği İlerleme 

Raporları”, Sayıştay Dergisi, Sayı 82, Ankara, 2011, s. 110. 
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Tablo 9. AB İlerleme Raporları’nda Mülki İdare 

Ortak İçerik Etkilediği Mevzuat 

Askeri vesayetin 

azaltılması, sivil denetimin 

artırılması 

MGK Kanunu704, YÖK Kanunu705, DGM Kanunu706 

değiştirilmiş, EMASYA Protokolü kaldırılmıştır.707 

Jandarma üzerindeki sivil 

denetimin artırılması 

Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Yönetmeliği’nin708 

21. maddesinin değiştirilerek sorumluluk sahası 

belirlenmiş; ancak, jandarmanın kolluk faaliyetleri üzerinde 

sivil denetim oluşturulması konusunda herhangi bir gelişme 

kaydedilmemiştir. Hâlihazırda jandarmanın sivilleştirilerek 

tamamıyla İçişleri Bakanlığı’na bağlanmasına yönelik bir 

taslak hazırlanmış olup, çalışmanın tamamlandığı tarihte 

henüz yürürlüğe girmemiştir. 

Örgütlenme ve toplanma 

özgürlüğüne yönelik 

hükümler 

5253 sayılı yeni bir Dernekler Kanunu709 çıkarılmış, 2911 

sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu710 

değiştirilmiştir. 

Olağanüstü Halin 

kaldırılması; terör nedeniyle 

yerlerinden ayrılmış 

kişilerin geri dönebilmesi, 

zararlarının tazmin edilmesi 

2935 sayılı OHAL Kanunu’nun 3. maddesindeki uzatma 

yetkisi kullanılmamış, 5233 sayılıTerör Eylemlerinden 

Kaynaklanan Zararların Tazmini Kanunu çıkarılmış,711 

Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi’yle geri dönüşler 

için bütçede önemli kaynak ayrılmıştır. 

Köy koruculuğunun 

kaldırılması 
Değişiklik Yoktur. 

Mali yönetimin 

iyileştirilmesi, iç ve dış 

denetim 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 

6085 sayılı Sayıştay Kanunu çıkarılmıştır.712 

Bölgesel gelişmişlik 

farklarının azaltılması ve 

kırsal kalkınma 

5449 sayılı kanunla Kalkınma Ajansları,713 5648 sayılı 

kanunla kırsal kalkınma için AB fonlarından faydalanma 

amacı üzerine ve sözleşmelilik esasına göre Tarım ve Kırsal 

Kalkınmayı Destekleme Kurumu kurulmuştur.714 

                                                 
704  11.11.1983 tarihli ve 18218 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2945 sayılı Milli Güvenlik Kurulu 

ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanunu. 
705  06.11.1981 1983 tarihli ve 17506 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu. 
706  Mülga 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında 

Kanun. 
707  04.02.2010 tarihinde kaldırılmıştır. 
708  17.12.1983 tarihli ve 18254 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 
709  23.11.2004 tarihli ve 25649 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 
710  08.10.1983 tarihli ve 18185 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 
711  27.07.2004 tarihli ve 25535 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 
712  19.12.2010 tarihli ve 27790 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 
713  08.02.2006 tarihli ve 26074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, 

Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun. 
714  18.05.2007 tarihli ve 26526 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı 

Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun. 

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.2945&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=1&Tertip=5&No=2945
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.2945&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=1&Tertip=5&No=2945
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.5449&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=1&Tertip=5&No=5449
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.5449&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=1&Tertip=5&No=5449
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.5648&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=1&Tertip=5&No=5648
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.5648&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=1&Tertip=5&No=5648
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Kamu ihale ve alımlarının 

şeffaflaştırılması 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,715 4735 sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanunu çıkarılmış, Kamu İhale Kurumu 

kurulmuştur.716 

İdari yapının ve usullerin 

basitleştirilmesi 

Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik717 

çıkarılmış, uygulama şansı olmayan pek çok mevzuat 

yürürlükten kaldırılırken işlemler basitleştirilmiştir. 

İltica ve göç konularının 

düzenlenmesi 

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 

çıkarılmıştır.718 

Sınır güvenliği 

Entegre Sınır Yönetimi için yeni bir yapı kurulması yönünde 

hazırlanan projenin 2. aşaması başlamış ve bir kanun taslağı 

hazırlanmıştır. 

İnsan haklarının 

iyileştirilmesi 

İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş, Görev ve 

Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik değiştirilmiş719; 

Bağımsız Kolluk Şikâyet Mekanizması kurulmasına yönelik 

taslak hazırlanmıştır. 

Tüketici haklarının 

korunması 

Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği 

değiştirilmiştir.720 

Çevre Mevzuatı 

4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve 

Kontrolüne İlişkin Kanun721 değiştirilerek halka açık yerde 

sigara içme yasağı getirilmiş, 2872 sayılı Çevre Kanunu722 

uyarınca çeşitli yönetmelikler çıkarılmıştır.723 

Yerel yönetim reformlarının 

tam olarak uygulanması 

5216 sayılı Büyükşehir Belediye,724 5302 sayılı İl Özel 

İdaresi,725 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri,726 5393 sayılı 

Belediye,727 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere 

Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında 

Kanun yürürlüğe girmiştir.728 

Aile içi ve kadına karşı 

şiddetin önlenmesi 

İçişleri Bakanlığı tarafından 2005 yılında bir genelge 

yayınlanmış, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı 

Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’la729 mülki idareye tedbir 

kararı almak başta olmak üzere görevler verilmiştir. 

                                                 
715  22.01.2002 tarihli ve 24648 Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 
716  22.01.2002 tarihli ve 24648 Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 
717  07.02.2006 tarihli ve 26083 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 
718  11.04.2013 tarihli ve 28615 Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 
719  23.11.2003 tarihli ve 25298 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 
720  01.08.2003 tarihli ve 25186 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 
721  26.11.1996 tarihli ve 22829 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 
722  11.08.1983 tarihli ve 18132 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 
723  23.12.2003 tarihli ve 25325 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Gürültü Yönetmeliği, 31.12.2004 

tarihli ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, 13.01.2005 

tarihli ve 25699 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin 

Kontrolü Yönetmeliği, 03.07.2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Sanayi 

Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, 08.06.2010 tarihli ve 27605 sayılı Resmi 

Gazete’de yayınlanan Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair 

Yönetmelik. 
724  23.07.2004 tarihli ve 25531 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 
725  04.03.2005 tarihli ve 25745 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 
726  11.06.2005 tarihli ve 25842 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 
727  13.07.2005 tarihli ve 25874 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 
728  15.07.2008 tarihli ve 26937 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 
729  20.03.2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.5779&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=1&Tertip=5&No=5779
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.5779&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=1&Tertip=5&No=5779
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.5779&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=1&Tertip=5&No=5779
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.7221&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=su%20kirliliği
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.7265&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=hava%20kirliliği
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.7265&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=hava%20kirliliği
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.13184&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=hava%20kirliliği
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.13184&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=hava%20kirliliği
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AB Müktesebatına ve Avrupa İdari Alanı’na uyum çabaları, 2002 sonrası 

gerçekleşen reforma ilişkin politika belirleme sürecini önemli düzeylerde 

etkilemektedir.730 Aslında reformlar sadece AB’ye uyum çerçevesinde değil, AB’nin 

de etkisinde kaldığı küreselleşmeye bir cevap verme ya da küreselleşme karşısında 

edilgen duruma düşmemenin de bir arayışı olarak okunabilir.731 Bu durumu 

çalışmanın Birinci Bölümü’nde incelendiği gibi, Osmanlı İmparatorluğu’nun geri 

kaldığını düşünen bürokratların Vilayetler Nizamnameleri benzeri kamu yönetimini 

yeniden düzenleyerek reforma tabi tutma çabalarına benzetmek mümkündür. 

Ekonomik krizlerden çıkış yolu olarak piyasaya daha uyumlu bir ekonomi yaratma 

ve buna ilişkin kamu yönetimi oluşturma yolunda reformlar Türk kamu yönetiminde 

bir araç olarak görülmüştür. 

AB tarafından desteklenen bazı projeler yerel yönetim reformuna yönelik ve 

onu destekleyici mahiyette olmuştur. Bunlardan özellikle 2005 yılında başlatılan ve 

BM Kalkınma Programı’yla ortak yürütülen “Yerel Yönetim Reformu Programı-

LAR” öne çıkmaktadır.732 Aslında bu program Avrupa Komisyonu ile 2002’de 

kararlaştırılmış ve mali memorandumu ise 2003 yılında imzalanmıştır. Tek başına bu 

proje bile 2002 sonrası yerel yönetim reformu üzerinde AB gibi uluslararası 

kuruluşların Türk yerel yönetim reformu üzerinde etkisini göstermektedir. Ekonomik 

ya da siyasi gerekçelerle uluslararası kuruluşlarla ortaklaşa gerçekleştirilen projelerin 

çıktıları bir şekilde Türk kamu yönetimi üzerinde tesirli olmuştur. 

Katılım öncesi süreçte merkezi yönetimin yapılanması, görev ve yetkilerinin 

yeniden düzenlenmesi yönünde çalışmalar yapılırken, yerel yönetimlerin görev 

tanımı ve yapılandırılması AB uygulaması doğrultusunda değiştirilmiş ve merkezi 

yönetim ile yerel yönetimler arasındaki ilişkiler yeniden düzenlenmiştir. Bu 

düzenlemeler çerçevesinde yönetim ile bireyler arasındaki ilişkinin hukuki temelleri 

yeniden belirlenmiş ve yönetim karşısında bireyin konumu güçlendirilmeye 

çalışılmıştır.733 AB’ye uyum sürecinde istenen kriterleri yerine getirmek için Türkiye 

çeşitli uyum paketlerini hazırlayarak yürürlüğe sokmuştur.734 Geniş bir alanı 

                                                 
730  Jim Buller, Andrew Gamble, “Conceptualizing Europeanization”, Public Policy and 

Administration, Vol. 17, No. 2, 2002, p. 8. 
731  Mustafa Ökmen, Kadri Canan, “Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde Türk Kamu Yönetimi”, CBÜ 

Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt 16, Sayı 1, 2009, s. 140.  
732  Program hakkında daha fazla bilgi için bkz: http://www.lar.gov.tr/index.html, (01.02.2011). 
733  Nusret İlker Çolak, Avrupa Birliği Uyum Sürecinde İdari Reformlar, İngiltere ve Türkiye, 

Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2005, s. 32. 
734  Türkiye’nin, AB üyeliği konusunda bir takım dezavantajları bulunmaktadır. Ortak bir Avrupa 

düşüncesinin tarihini, çok eskilere, Orta Çağ’a dek geri götüren çalışmasında Neumann, Avrupa 

tarihinde en baskın, Avrupa devletler sisteminin oluşumunda en etkin “öteki”nin Osmanlı/ Türk 

http://www.lar.gov.tr/index.html
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kapsayan bu uyum paketleri çok sayıda mevzuatta kapsamlı değişikliklere yol 

açmıştır. Bu değişikliklerin ortak özellikleri siyasi kriterlerin yerine getirilmesi 

amacıyla dolaylı veya doğrudan Türk kamu yönetiminin esaslarında değişiklik 

meydana getirmesi; mülki idare amirlerinin de dâhil olduğu birçok kamu görevlisinin 

görev tanımını ve yetkilerini yeniden düzenlemesidir. AB’ye uyum sağlama 

amacıyla yapılmış yasal değişiklikleri içeren uyum paketleri içerisindeki idareyle 

ilgili değişiklik içeren düzenlemeler, çıkış tarihine göre bu çalışmanın Ek: 1 

kısmında verilmekte olup aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. 

 

Tablo 10. AB Müktesabına Uyum Paketlerinde Mülki İdare 

Değişikliğin 

Niteliği 

Değişikliğin Yayınlandığı 

R.G. Tarih/No ve 

Düzenlemenin Sayısı, Adı 

 İçeriği 

Anayasa 
Değişikliği 

 

17.10.2001/24556 (Mükerrer) - 

4709 sayılı Türkiye 

Cumhuriyeti Anayasasının Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi 

Hakkında Kanun 

 Anayasanın dernek kurma ve toplanma hakkı ile ilgili hükümleri 

değiştirilerek esnetilmiştir. 

1. Uyum 

Paketi 

19.02.2002/24676  - 4744 sayılı 

Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun 

Mülki idareyle ilgili hükümler barındırmamaktadır. 

2. Uyum 

Paketi 

09.04.2002/24721 – 4748 sayılı 
Çeşitli Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun 

5442 sayılı kanunu 29. maddesine “Kaymakamlığa sadece mülki idare 

amirliği hizmetleri sınıfından olanlar vekâlet edebilir” ibaresi eklenmiştir 
2803 sayılı Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanunu’nun 9. maddesinin 

birinci fıkrasının ikinci cümlesi de aynı amaç doğrultusunda iptal edilmiştir. 

2908 sayılı Dernekler Kanunu’nun 43. maddesi değiştirilmiş ve dernek 

kurmadan önce valiliklerden izin alma yerine sadece bildirimde bulunma 
koşulu getirilmiştir. 

2911 sayılı kanunun 17. maddesinde yapılan değişiklikle mülki idare 

amirlerinin toplantı ve gösterileri yasaklama, erteleme hakkı 
sınırlandırılmıştır. 

3. Uyum 
Paketi 

09.08.2002/24841 - 4771 sayılı 

Çeşitli Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına İlişkin Kanun 

765 sayılı eski Türk Ceza Kanunu’nda özel hüküm bulunmaması sebebiyle 

kanunun 201. maddesine (a) ve (b) fıkraları eklenmiş ve bu maddelerle 
göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlemeler ihdas edilmiştir. 

2908 sayılı kanunun 15. maddesi değiştirilerek bürokrasiyi ve gereksiz 

işlemleri azaltma amacıyla derneklerin kaydolması ve diğer işlemleri için 

İçişleri Bakanlığı ve illerde valilikler bünyesinde Dernekler Kütüğü tesis 
edilmiştir. 

2908 sayılı kanunun 45. maddesi değiştirilerek derneklerin, dernek 

merkezlerinde veya tesislerinde denetlenmesi yerine beyanname usulü ile 
denetlenmesi esası getirilmiştir. Bu yeni düzenlemeye göre mahallin en büyük 

mülki idare amirine verilecek beyanname üzerinden denetim yapılmakta fakat 

gerek görülen hallerde dernek merkezinde veya tesislerinde fiili denetim de 
yapılabilmektedir.. 

2908 sayılı kanunun 46. maddesi ile İçişleri Bakanlığı teşkilatlanmasına yeni 

bir birim eklenmiştir. Böylece derneklerin denetim yetkisi Emniyet Genel 

Müdürlüğü’nden yeni kurulan Dernekler Daire Başkanlığı’na geçmiştir. 

2911 sayılı kanunun 3. maddesinde yapılan değişiklikle yabancı uyrukluların 

toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılmasının şartları belirlenmiştir. 

                                                                                                                                          
kimliği olduğunu vurgulamaktadır. Daha fazla bilgi için bkz: Iver B. Neumann, Uses of the 

Other: The East” in the European Identity Formation, Minneapolis, University of Minnesota 

Pres, 1999, p. 40-41’den aktaran Özlem Kaygusuz, “Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinin 

Çıkmazları: Güvenlik, Ulus-Devlet Felsefesi ve Kimlik”, Mülkiye Dergisi,  Cilt 30, Sayı 251, 

Ankara, 2006, s. 128. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2002/08/20020809.htm#1
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2002/08/20020809.htm#1
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2002/08/20020809.htm#1
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2911 sayılı kanunun 10. maddesinde yapılan değişiklikle toplantı 

düzenlenmesi için 72 saat önceden ilgili makama bildirimde bulunulması 
zorunluluğu 48 saate düşürülmüştür. 

4. Uyum 

Paketi 

11.01.2003/24990 - 4778 sayılı 

Çeşitli Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun 

4483 sayılı kanunun 2. maddesine bir fıkra eklenerek işkence ve kötü 

muamele ile ilgili suçlarda ön inceleme yapılarak soruşturma izni alınması 
gereği kaldırılmış; bu suçlarla ilgili iddialar doğrudan genel hükümlere tabi 

kılınmıştır. 

430 sayılı Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ve Olağanüstü Halin Devamı 

Süresince Alınacak İlâve Tedbirler Hakkında KHK’nin 3/c maddesinin birinci 
paragrafı değiştirilerek o dönemde mevcut olan olağanüstü hal bölgesindeki 

gözaltı şartları iyileştirilmiştir. 

4721 sayılı Türk Medenî Kanunu’nun 92. maddesinde yapılan değişiklikle 
Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı derneklerle ilgili olarak Bakanlar 

Kurulu’nda olan yetkiler, Dışişleri Bakanlığı’nın da görüşleri alınması 

şartıyla, İçişleri Bakanlığı’na verilmiştir. 

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun’un 8. maddesi 

değiştirilerek kamu kurum ve kuruluşlarının kendilerine verilen dilekçeleri 

otuz gün içinde cevaplamaları ve verdikleri kararın gerekçesini de cevap 
içinde belirtmeleri koşulu getirilmiştir. 

5. Uyum 
Paketi 

04.02.2003/25014 - 4793 sayılı 

Çeşitli Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına İlişkin Kanun 

2908 sayılı kanunun 82. maddesinde değişiklik yapılarak yabancı derneklerle 

ve kuruluşlarla izinsiz bağlantı kurmak, derneklerin hesaplarının denetimi ile 

ilgili sorumluluklarını yerine getirmemek, derneğe ait taşınmazları beyan 
etmemek veya İçişleri Bakanlığınca gereksiz kabul edilen taşınmazları paraya 

çevirmemek suçları için öngörülen hapis cezaları para cezasına 

dönüştürülmüştür. 

6. Uyum 

Paketi 

19.07.2003/25173 - 4928 sayılı 

Çeşitli Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun ek 2. maddesinde yapılan değişiklikle “İl, ilçe 

ve kasabalarda mülkî idare amirinin izni alınmak ve imar mevzuatına uygun 

olmak şartıyla ibadethane yapılabilir” hükmü getirilmiştir. 

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 

Kanun’un 149/A maddesi yeniden düzenlenmiş ve adli makamlarca verilen 

program durdurma kararlarının ilgili en yüksek mülkî amirlerce derhâl yerine 

getirileceği hükme bağlanmıştır. 

3257 sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu’nun 9. maddesinde 

yapılan değişiklik ve eklemeyle mülki idare amirlerine belirli şartların 

oluşması halinde eser yasaklama yetkisi verilmiştir. 

7. Uyum 

Paketi 

07.08.2003/25192 – 4963 sayılı 

Çeşitli Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına İlişkin Kanun735 

765 sayılı eski Türk Ceza Kanunu’nun 159. maddesinde değişiklik yapılarak 
“Tahkir, tezyif ve sövme kastı bulunmaksızın, sadece eleştirmek maksadıyla 

yapılan düşünce açıklamaları cezayı gerektirmez” denilmiş ve devlete ve 

kamu görevlilerine hakaret suçunun kapsamı daraltılmıştır.  

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 16. maddesindeki 

değişiklikle idare tarafından gerekli görülen hallerde toplantı ve gösteri 

yürüyüşlerinin ertelenme süresi otuz günden on güne düşürülmüş; 17. 
maddesindeki değişiklikle devletin bölünmez bütünlüğünün korunması, kamu 

sağlığı, güvenliği ve ahlakının korunması amacıyla bir toplantı veya gösteri 

yürüyüşünün iki ay yerine bir ay süre ile ertelenebilmesine izin verilmiş; 19. 

maddesindeki değişiklikle valilerin de devletin bölünmez bütünlüğünün 

korunması, kamu sağlığı, güvenliği ve ahlakının korunması amacıyla ve suç 

işleneceğine dair açık ve yakın tehlike mevcut olması halinde ile bağlı 
ilçelerin birinde veya birkaçında bütün toplantıları yasaklama süresi üç aydan 

bir aya indirilmiştir. 

227 sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilât ve Görevleri Hakkında 
KHK’nin ek 3. maddesinde yapılan değişiklikle vakıfların yurt dışında şube 

açması ve yabancı vakıfların Türkiye’de şube açması İçişleri Bakanlığı’nın 

iznine bağlanmıştır. 

  

                                                 
735  Türkiye’nin gerek siyasal hayatında gerekse kamu yönetimi yapılanmasında esaslı yenilikler 

doğuran bu paket özellikle Milli Güvenlik Kurulu (MGK) ve MGK Genel Sekreterliği yapısında 

meydana getirdiği değişikliklerle dikkat çekmektedir. 2945 sayılı Milli Güvenlik Kurulu ve Milli 

Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanunu’nun 15. maddesi “Millî Güvenlik Kurulu Genel 

Sekreteri, Başbakanın teklifi ve Cumhurbaşkanının onayı ile atanır. Söz konusu atamanın, Türk 

Silahlı Kuvvetleri mensupları arasından yapılmasının öngörülmesi hâlinde Genelkurmay 

Başkanının olumlu görüşü alınır” şeklinde değiştirilerek sivil genel sekreter atanmasının önü 

açılmıştır. Çalışmanın tamamlandığı tarihte vali kökenli bir genel sekreter görev yapmaktadır. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2003/01/20030111.htm#1
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2003/01/20030111.htm#1
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2003/01/20030111.htm#1
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2003/02/20030204.htm#7
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2003/02/20030204.htm#7
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2003/02/20030204.htm#7
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2003/07/20030719.htm#4
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2003/07/20030719.htm#4
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2003/07/20030719.htm#4
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2003/08/20030807.htm#2
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2003/08/20030807.htm#2
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2003/08/20030807.htm#2
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8. Uyum 

Paketi 

22.05.2004/ 25469 - 5170 sayılı 

Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının Bazı 

Maddelerinin Değiştirilmesi 

Hakkında Kanun736 

 

Anayasanın 10, 15, 17, 30, 38, 87, 90, 131 ve 160. maddelerinde değişiklikler 

getirilmiş ve 143. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Bu paketin en önemli 
değişikliği anayasanın 90. maddesinin son fıkrasına “Usulüne göre yürürlüğe 

konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla 

kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek 
uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınır” hükmünü 

eklemesidir. Bu şekilde iç hukuk kuralları ikinci plana düşmüş; uluslararası 

anlaşmalar iç hukukun önüne geçmiştir. 

9. Uyum 

Paketi 

21.07.2004/ 25529 – 5218 

sayılı Ölüm Cezasının 

Kaldırılması ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına İlişkin Kanun  

Mülki idareyle ilgili hüküm barındırmamaktadır. 

Diğer 

Mevzuat 

23.11.2004/25649 

2908 sayılı Dernekler Kanunu’nun yerini alan 5253 sayılı yeni Dernekler 

Kanunu’yla derneklerin denetiminde kolluk kuvvetlerinin yetkileri 

sınırlandırılmış ve mülki idare amirlerinin yetkileri açıkça düzenlenmiştir. 

21.07.2004/25529 

5219 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,737 5442 

sayılı kanunun 10/A, D ile 33/A, C maddelerini yürürlükten kaldırmıştır. Bu 
şekilde vali ve kaymakamların adalet dairelerinde görülmekte olan işlerin 

gecikmesi halinde gecikme sebeplerini Cumhuriyet savcılarından yazılı 

olarak sorması ve savcıların bu bilgiyi vermekle ödevli kılınması; vali ve 
kaymakamların illerle ilçelerin düzen ve güvenliği ile ilgili işlerde kamu 

davası açılıncaya kadar geçecek aşamalar hakkında yazılı olarak bilgi isteme 

yetkisi ile savcıların bilgi verme zorunluluğu kaldırılmış olmaktadır. 

 

Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 

11. maddesine (J) bendi eklenerek738 “Lozan Antlaşması hükümleri 

çerçevesinde, azınlığa ait dini, hayrî, sıhhî, sosyal, eğitsel ve kültürel 
müesseseler ile bunların kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili iş ve işlemlerini 

yürütmek” valilik ve kaymakamlıklara görev olarak verilmiştir. 

31.03.2005/25772 

5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi ile mülki idare amirlerinin 

toplumsal konularda verdiği kararlara uymama eylemi suç olmaktan çıkarılıp 
kabahate indirgenmiştir. 

 

 

Görüldüğü üzere uyum düzenlemelerinden önemli bir kısmı dernekler, 

örgütlenme özgürlüğü, toplantı ve gösteri yürüyüşü gibi toplumsal konulara 

yöneliktir. Ayrıca insan hakları ihlali, kaçak göçmenler, dilekçe hakkının 

kullanılmasında cevap verme süresinin belirlenmesi, düşünce suçlarının 

hafifletilmesi, vali ve kaymakamların adli makamlarla ilişkisinin farklılaştırılması, 

azınlıklarla ilgili işlerin yürütülmesi, vali ve kaymakamların kamu düzeni ve 

güvenliği için verdiği kararlara uymamanın artık suçtan kabahate dönüşmesi gibi çok 

farklı alanlarda da düzenlemeler yapılmıştır. Bu durumun temel nedenlerinden en 

önemlisi İlerleme Raporları başta olmak üzere hemen tüm AB belgelerinde yukarıda 

sayılan konuların sürekli dile getirilmesidir. 

AB tarafından Türk yerel yönetim mevzuatına etkide bulunan bazı ilkeler de 

bulunmaktadır. Bunlardan özellikle daha önce açıkladığımız hizmette yerellik 

                                                 
736  Ölüm cezasını anayasadan çıkaran bu hüküm sonrası 5218 sayılı kanunla ölüm cezası tamamıyla 

kaldırılmıştır. 
737  21.07.2004 tarihli ve 25529 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 
738  12.01.2005 tarihli ve 25698 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2004/05/20040522.htm#1
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2004/05/20040522.htm#1
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2004/05/20040522.htm#1
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2004/05/20040522.htm#1
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2004/05/20040522.htm#1
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2004/05/20040522.htm#1
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(subsidiarity) ilkesini incelemek konumuz açısından önemlidir. Çünkü son kamu 

yönetimi reformunda öne çıkarılan bu ilkeye ileride inceleyeceğimiz Avrupa Konseyi 

AYYÖŞ’ünde de büyük önem atfedilmektedir. Bu ilkenin AB’nin popüler tartışma 

konularından birisi olmasında devletin küçültülmesi talebiyle sorgulanmaya 

başlanması kadar, Doğu Bloğunun çözülmesinin ardından AB’nin ekonomik 

birlikten siyasi birliğe geçerek siyasi bir örgütlenmeye dönüşmesi etkili olmuştur.739 

Hizmette yerellik ilkesiyle ulaşılmak istenen amaçlar ve kullanılan araçlar ile 

kaynaklar arasında makul bir orantı ve dengenin sağlanması gerekmektedir. Hizmet 

sunumunun, yerel ölçekte veya merkezi yönetimle ortaklaşa (partnership) 

sağlanması yolları dikkate alınmalıdır. Hizmette yerellik ilkesinin hangi durumlarda 

uygulanacağı, AB tarafından Maastricht Anlaşması’nın 3/b maddesinde şu şekilde 

açıklanmıştır:  

“Salt kendi yetkisi altında bulunmayan alanlarda hizmette halka yakınlık 

ilkesi uyarınca Topluluk ancak, tasarlanan eylemin hedefleri üye devletler tarafından 

yeterli biçimde gerçekleştirilemeyecekse ve dolayısıyla, tasarlanan eylemin boyutları 

ve sonuçları itibarıyla Topluluk düzeyinde daha iyi gerçekleştirilebilecekse 

müdahalede bulunur. Topluluğun eylemi bu Anlaşmanın hedeflerine ulaşmak için 

gerekli olan düzeyi aşmaz”. 

Hizmette yerellik ilkesi zaman içerisinde AB için bir can simidi haline 

dönüşmüş, ÇKY Modelinin uygulanmasına zemin hazırlamıştır. AYYÖŞ’ün 4/3 

maddesi “Kamu sorumlulukları genellikle ve tercihen vatandaşa en yakın olan 

makamlar tarafından kullanılacaktır. Sorumluluğun bir başka makama verilmesinde, 

görevin kapsam ve niteliği ile yetkinlik ve ekonomi gerekleri göz önünde 

bulundurulmalıdır”740 diyerek bu ilkeyi açıklamaktadır. Avrupa Yerel ve Bölgesel 

Yönetimler Kongresi’nin henüz yürürlüğe sokamadığı Avrupa Bölgesel Yönetimler 

Özerklik Şartı Taslağı’nın 7/2. maddesinde de “Bölgeler, yerel yönetimlerle 

ilişkilerinde hizmette yerellik ilkesine uygun hareket edeceklerdir” denilerek bu 

ilkeye atıfta bulunulmuştur.741 Bu ilke temelde merkezi yönetimlerin yerel 

yönetimler üzerindeki idari vesayetinin azaltılması ve kamu yetkilerinin öncelik 

                                                 
739  Ruşen Keleş, Avrupa’nın Bütünleşmesi ve Yerel Yönetimler, Türk Belediyecilik Derneği ve 

KAV, Ankara, 1999, s. 32. 
740  http://www.belgenet.com/arsiv/sozlesme/aas_122.html, (10.11.2005). 
741  http://www.yerelnet.org.tr/uluslararasi/avrupakonseyianlasma2.php, (11.11.2008). 

http://www.belgenet.com/arsiv/sozlesme/aas_122.html
http://www.yerelnet.org.tr/uluslararasi/avrupakonseyianlasma2.php
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dikkate alınarak yerel yönetimler lehinde düzenlenmesini içermektedir.742 AB 

açısından önemli olan hizmetin kapsam, etkinlik ve ekonomik gerekler dikkate 

alınarak halka en yakın kurum ve kuruluşlarca verilmesidir. Bu kurum ve 

kuruluşların başında bulunan kişilerin seçimle gelip gelmediği ikincil bir husustur. 

Görüldüğü gibi, AB içerisinde bu ilkenin uygulamasında “gereklilik ve etkinlik” 

şartlarının varlığına bakılmaktadır.743 Bu anlamda ülkemizde yerellik ilkesinin 

uygulanmasında gereklilik ilkesine yeterince dikkat edilmemektedir. AB üyesi 

ülkeler yönetim geçmişlerini ve geleneklerini yansıtan biçimde bazen yerel 

yönetimler, bazen de merkeze bağlı ama ülke genelinde örgütlenmiş ve halkın 

kolayca ulaşabileceği birimler vasıtasıyla bu ilkenin uygulanmasını 

gerçekleştirmektedirler.744 5227 sayılı kanunun, anayasada ifadesini bulan “idari 

vesayet” kavramı yerine bu ilkeyi koyduğu iddiaları haklı biçimde dile getirilmiştir. 

Kanunun 5/e. maddesinde bu ilke, “Görev, yetki ve sorumluluklar, hizmetten 

yararlananlara en uygun ve en yakın birime verilir” biçiminde yer almıştı. 745 5227 

sayılı kanun yürürlüğe giremese de, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. 

maddesinde “Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun 

yöntemlerle sunulur” denilerek ilkenin uygulanmasına yer verilmiştir. Aynı hüküm 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 6. maddesinde yer almıştır. Bu ilkenin Türk 

mevzuatına girmesi Avrupa Konseyi’nin 1997 yılında kabul ettiği 29 nolu Tavsiye 

Raporu ve 50 nolu Kararı’nın genel çerçevesi ile uyumludur. Buna karşılık söz 

konusu raporda esasen bununla yetinilmemesi ve anayasanın 127. maddesinde 

hizmette yerellik ilkesine açıkça göndermede bulunulması istenilmiştir.746 Nitekim 

Fransa, 2003 yılında anayasada yaptığı bir değişiklikle bu ilkeye anayasal dayanak 

                                                 
742  Emin Barlas, Berkan Karagöz, “Subsidiarite İlkesi: Kavramsal Bir Çerçeve”, Gaziosmanpaşa 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Arastırmaları Dergisi, Sayı 1, Tokat, 2007, s. 163. 
743  Ahmet Apan, “AB Mevzuatında Yerellik (Subsidiarity) İlkesi”, Türk İdare Dergisi, Sayı 450, 

Ankara, Mart 2006, s. 32. 
744  ibid, s. 40. 
745  5227 sayılı kanunun kapsamlı bir incelemesi için bkz: Birgül Ayman Güler, “Kamu Yönetimi 

Temel Kanunu Üzerine”, Hukuk ve Adalet Dergisi, Yıl 1, Sayı 2, İstanbul, Nisan-Haziran 2004, 

s. 26-61; Aykut Polatoğlu, “Türk Kamu Yönetim Sisteminin Yeniden Örgütlenmesi Üzerine 

Düşünceler”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 36, Sayı 4, Ankara, Aralık 2003, s. 1-16; Fevzi Uluğ, 

“Yönetimde Yeniden Yapılanma ve Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı Üzerine Eleştirel Bir 

Bakış”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 37, Sayı 1, Ankara, Mart 2004, s. 1-28; A. Argun Akdoğan,, 

“Yeni Yerel Yönetim Yasalarında Katılım”, DOSYA-08: Yerel Yönetimlere Katılım, Bülten 64, 

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yayını, Aralık 2008, s. 17-27. 
746  29 nolu Tavsiye Raporu ve 50 nolu Karar hakkında daha geniş bilgi için bkz: Ahmet Apan, 

“Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi ve Yerel Yönetimlerimiz”, 2004, s. 212-222. 
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sağlamıştır. Bu ilkenin vesayet ilkesi yerine ikame edilmesinin mülki idare açısından 

en doğrudan sonucu yerel yönetimler üzerindeki idari vesayet uygulamalarında 

kısıtlamaya gidilmesi olmuştur. Daha önce değindiğimiz gibi yerel yönetim bütçeleri 

üzerindeki sembolik de olsa var olan onaylama, değiştirerek onaylama ve iade etme 

yetkisi ile yazışmaları kontrol etme yetkisi kaldırılmıştır. 

AB’nin kurumsal ve yasal düzenlemeler yanında mülki idare açısından bir 

diğer önemli etkisi bölge kavramına yaptığı vurgu ile olmuştur. Bölgeselleşme, AB 

tarafından özellikle Orta ve Doğu Avrupa’dan, Birliğe yeni katılan ülkelere 

önerilmektedir. Buradaki temel mantık yetkilerin ulus devlet ve yerel yönetim 

arasında ara bir kademe olarak bölgelere aktarılmasıyla yerelleşmeyi sağlamaktır. 

Türkiye’de bölge kademesi bulunmamakta olup Türk yönetim sistemi bölge değil, il 

sistemi üzerinde örgütlenmiştir. Ancak 2002 sonrası reformlarla birlikte Türkiye’de 

bölgesel yönetimlere temel olabilecek çeşitli gelişmeler yaşanmıştır. Bu nedenle 

Türkiye’deki siyasi gelişmelerle yakın ilgisi bakımından AB’nin bölgesel yönetim 

anlayışını yakından incelemek gerekir. 

 

b. Bölgesel Yönetim Anlayışı 

Bölgesel yönetim, AB içerisinde geçmişi ve derinliği olan bir konudur. Yeni 

Sağ politikaların etkisiyle AB Yapısal Fonlarında 1980’lerin ortalarında yapılan 

reformlar AB içerisinde bölgeselleşme ve yerelleşmeyi teşvik etmiştir.747 AB, 

Maastricht Anlaşması’nın 198a-c maddesi ile bölgeleri “…çoğulculuğun, rekabetin, 

iş ve güç dağılımının, şeffaflığın, demokrasinin, aitlik bilincinin, sorunların 

çözümünün, entegrasyonun, siyasal kararların yasallığının ve etkinliğinin... garantisi 

olarak” gördüğünü ilan etmiştir. AB içerisinde Fransa ve İtalya gibi önemli ülkeler 

bölgesel yönetimlere sahipken bunlardan bazıları siyasi bazıları da yerel yönetim 

birimi olma özellikleriyle öne çıkmaktadır. Ancak bu ülkelerde bölgesel yönetimlerin 

tarihsel zorunlulukların eseri olduğunu da unutmamak gerekir. Bu noktada Fransa’da 

1980’li yıllarda ortaya çıkan bölgesel yönetim modeli de referans gösterilmektedir. 

Bu nedenle Fransa’da bölge yönetimlerinde yapılan reformları incelemek konumuzla 

ilgili bazı ipuçlarını yakalamamıza yardımcı olacaktır. 

                                                 
747  John Loughlin, 2008, p. 560. 
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Daha önceki bölümde gördüğümüz gibi Avrupa Konseyi’nin de önerdiği 

üzere, Türk kamu yönetimi reformları yapılırken Fransa örneğini iyi incelemek 

gerekir. Fransa, katı merkeziyetçi üniter yapıdan vazgeçerken bu süreci yavaş bir 

biçimde yaşamıştır. Aslında Fransa’da ilk olarak 1956’da 22 adet planlama bölgesi 

oluşturulmasıyla başlayan süreçte bölgeler yavaş yavaş güçlenmiş, bölgenin en 

önemli ilinin valisinin başkanlık ettiği bu yapılar 1964 ve 1972 yıllarındaki isim 

değişiklikleri ile birlikte bir bölge valisinin başkanlık ettiği meclise sahip olmuştur. 

Belediyelerin doğrudan halkın seçtiği bir yerel yönetim kurumu olmasına karşılık bu 

meclisler merkezi temsil eden, yarı resmi ve üyeleri doğrudan seçilmeyen bir yapıya 

sahipken 1982’de başlayan reform sürecinde valiler bölge meclisinin başı olmaktan 

uzaklaştırılmış, meclis üyeleri doğrudan seçilmeye başlarken, meclisin vali dışında 

seçilmiş bir başkanı olmuştur. Valiler sadece meclis kararlarının hukuka 

uygunluğunu denetler hale gelmiştir.748 Fransa’nın 1982’de gerçekleştirdiği reform 

düzenlemelerinin benzeri 2005 yılında çıkarılan 5302 sayılı kanunla il özel 

idarelerinde uygulanmış ve valiler il genel meclisinin dışında kalmış, il genel meclisi 

kendi başkanını seçmeye başlamıştır. Yine idari vesayetin azaltılmasına yönelik 

uygulamalar benzerdir. 

1982 reformları, üniter devlet sisteminin klasik örneklerinden birini oluşturan 

bu ülkede, kapsamlı bir adem-i merkeziyet girişimidir; ancak bölgelere yönelik 

düzenlemeler sonucunda ortaya yeni bir iktidar sahipleri kategorisi çıkarmış olup, 

bazılarınca bu kişiler feodal bey olarak adlandırılmıştır.749 Bu süreçte, Fransa’daki bu 

reform düzenlemeleri “yerel demokrasiyi değil de yerel iktidarları güçlendirdiği” 

hatta yeniden feodal düzene geri dönüldüğü eleştirilerine hedef olmuştur.750 Çiner, 

Fransa’nın 1982 yılında yaptığı reformun bölgelerle ilgili kısmının idari 

bölgeselleşme olarak adlandırılabileceğini, devam eden reform hareketleriyle idari 

                                                 
748  ibid, p. 561. 
749  Thierry Coudert, La Republique Feodale, Ces Nouveaux Princes Qui Nous Gouvernent, 

Editions de la Table Ronde, Paris 1991’den aktaran Ömer Bozkurt, “Kitap İncelemesi, Fransa’da 

Adem-i Merkezileşmenin Beklenmeyen Sonucu: Feodalleşme”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 4. 

Sayı 4, Ankara, Aralık 1990, s. 149-159. 
750  Ömer Bozkurt, “Fransa’da Adem-i Merkezileşmenin Beklenmeyen Bir Sonucu: Feodalleşme ”,  

Kitap İncelemesi (Thierry Coudert, La Republique Feodale, Ces Nouveaux Princes Qui Nous 

Gouvernent…, Editions de la Table Ronde, Paris 1991), Amme İdaresi Dergisi, Cilt  24, Sayı 4, 

Ankara, 1991, s. 155. 
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bölgeselleşmenin yerelleştirildiğini ifade etmektedir.751 Gelinen noktada Fransa’da 

bölgeler güç kazanırken iller güç kaybetmiştir. Esasen illerin varlığı ve ölçeğiyle 

ilgili tartışmalar Fransız kamu yönetiminin gündemini uzun süredir meşgul 

etmektedir. Yukarıda ayrıntılı incelediğimiz 2003 anayasa değişikliği sonrasında 

Fransa’nın yeni bölge yaklaşımında İtalya’ya benzediği söylenebilir. 2004 yılında 

iller ve bölgeler arasındaki yetki dağılımı yeniden düzenlenmiştir. 

Bölgesel yönetimlerin, Avrupa’nın bütünleşmesi karşısında kaçınılmaz ve 

yararlı bir kurumlaşma biçimi mi, yoksa geciktirici ve zorlaştırıcı bir etmen mi 

olduğu sorusuna farklı cevaplar verenler bulunduğuna da değinmek gerekir.752 

Ayrıca, bölge kademesi bulunan devlet modeli esas olarak üniter devlet anlayışına 

karşı olmamasına rağmen, etnik veya kültürel özellikler ya da ortak tarihi ya 

da  ekonomik nedenlerle farklılaşan bölgelere tanınan siyasi özerklikle klasik 

anlamıyla üniter devletin tek siyasi karar merkezli bir devlet olmasını aşındıran bir 

modeldir. Öte yandan bu tür farklılaşmalardan kaynaklanan çatışmaların 

“yönetilmesinde” birlikte yaşamayı sağlayan bir seçenek olduğunu düşünenler de 

vardır.753 AB’nin tavrını bölgeler yönünde belirlemesiyle bu sorunun cevabının ilk 

şık olduğu anlaşılmaktadır. Öte yandan AB’nin ekonomik gelişmeye vurgusu ile 

ilgili olarak bölgeselleşmenin, ekonomik gelişme üzerindeki etkisine ilişkin deneye 

dayalı araştırmalar bu konuda net sonuçlar ortaya koyamamaktadır.754 Yani 

bölgeselleşmenin ekonomik gelişmeyi artırdığı konusundaki genel kabulün 

doğruluğunun test edilmesi için daha fazla süreye ve araştırmaya ihtiyaç vardır. 

Türkiye’de 1990’lara kadar benimsenmiş olan bölge yönetimi politikaları ile 

1990’lı yıllardan sonra izlenmeye başlanan politikalar birbirinden büyük farklılıklar 

                                                 
751  Can Umut Çiner, “Devlet Reformunda Yerelleşme ve Bölgeselleşme Üzerine”, Memleket 

Siyaset Yönetim, Cilt 5, Sayı 12, Ankara, 2010, s. 173. 
752  Ruşen Keleş, Yusuf Erbay, “Avrupa Konseyinin Bölge Olgusuna Bakışı”, Çağdaş Yerel 

Yönetimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 4, Ankara, 1999, s. 10. 
753   Naz Çavuşoğlu, “Bölgeli Devlette Egemenlik/Yetki Paylaşımı”, Maltepe Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi’nin düzenlediği ‘Ulusal Egemenlik ve Bütünleşen Avrupa’ konulu panelde (17 Nisan 

2002) yapılan konuşma metni, 

http://www.e-akademi.org/incele.asp?konu=B%F6lgeli%20Devlette%20Egemenlik/ 

Yetki%20Payla%FE%FDm%FD&kimlik=-1246210346&url=makaleler/ncavusoglu-1.htm, 

(27.04.2010). 
754  Mehmet, Özel, “Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Türkiye’de Bölgelerarası Dengesizlik ve 

Yeni Yönetsel Birim Arayışları”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 64, Sayı 1, Ankara, 

2009, s. 196. 

http://www.e-akademi.org/incele.asp?konu=B%F6lgeli%20Devlette%20Egemenlik/%20Yetki%20Payla%FE%FDm%FD&kimlik=-1246210346&url=makaleler/ncavusoglu-1.htm
http://www.e-akademi.org/incele.asp?konu=B%F6lgeli%20Devlette%20Egemenlik/%20Yetki%20Payla%FE%FDm%FD&kimlik=-1246210346&url=makaleler/ncavusoglu-1.htm
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göstermektedir.755 1990’lı yıllara kadar zaman zaman il sayısının artması ile paralel 

biçimde il ölçeğindeki küçülmeden şikâyetle daha büyük bir mülki kademe olarak 

bölge valilikleri kurulması tartışılmıştır. AB ile gelişen ilişkiler 1990 sonrası bölge 

konusunun boyutunu biraz daha değiştirmiştir. AB’ye üyelik başvurusunun ardından 

ülkenin AB’yle yakınlaşması nedeniyle merkezin etkisini kırıp, merkezdeki birçok 

yetkiyi bünyesinde barındıran ve yerinden yönetim ilkesine, dolayısıyla yerel 

yönetimlere vurgu yapan bir kademe olarak bölge yapılanması gündeme gelmiştir. 

Bölgesel yönetim konusundaki anlayış değişikliğinin Fransa’da 1982 reformu 

sonrasında idari bölgeselleşmeye doğru yaşanan dönüşümle benzerliği dikkat 

çekicidir. AB’nin yerellik ilkesini benimsemesi ve ulus devletlerden çok bölgesel 

yönetimleri muhatap almak istemesi bölgesel yönetim konusunda Türkiye üzerindeki 

baskıları artırmıştır. 

Türkiye’de bölge kavramı, AB’ye üyelik sürecinin 1999’dan sonra 

hızlanması ile birlikte anlam değiştirerek yerelleşme çerçevesinde ele alınmaya 

başlanmıştır. Önceleri klasik reform önerileri ve 5227 sayılı kanun örneğinde 

görüleceği üzere il özel idarelerinin Fransa örneğine benzer bölgesel yönetim 

oluşturmak için dönüştürülmesi planlanırken yarattıkları ekonomik değer göz önünde 

tutularak ağırlık Bütünşehir Modeli içerisinde büyükşehir belediyelerine 

kaydırılmıştır. Gelinen noktada büyükşehir belediyeleri, bütünşehir belediyelerine 

evrilerek bölgesel yönetim modelinin ilk örneğini oluşturmaya aday hale gelmiştir. 

Bu gelişmede öne çıkan nedenler şunlardır: 

İlk olarak bazı kentlerin ölçeğinin aşırı büyümesi ve doğal sınırlarının dışına 

taşması nedeniyle merkez ile arasında ara kademe oluşturma ihtiyacı etkili olmuştur. 

Bazı belediyelerin sınırlarında yaşayan nüfus çeşitli ekonomik, siyasi, toplumsal, 

kültürel vb. nedenlerle aşırı derecede arttığından normal belediyecilik yöntem ve 

kurallarıyla hizmet veremez hale gelmiştir. Kentlerin çevrelerini de etkilemeye 

başlaması, bir dalga gibi yayılan etkiyle bölgeye benzer yapılanmaları ortaya 

çıkarmıştır. 

İkinci neden olarak, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile ilgili talep 

edilen özerklik, bölgesel yönetimlere doğru bir geçiş arzusunun bir eseridir. 

Bütünşehir Modelinin bu tür arzuları karşılama amacına da hizmet ettiğini iddia 

                                                 
755  Barış Övgün, “Bir Politika Transferi Örneği: Kalkınma Ajansları”, Ankara Üniversitesi SBF 

Dergisi, Cilt 62, Sayı 3, Ankara, 2007, s. 235. 
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edenler bulunmaktadır. İtalyan örneğinde görülen siyasi özerkliğe sahip bölgesel 

yönetim modelinin Türkiye için uygulanamaz olduğu düşünüldüğünden böyle bir 

uygulamaya gidilmiştir. Milliyetlere veya bölgelere siyasi özerklik tanınması; 

bölgelerin yasama yetkisi ve bu yetkiyi kullanan yasama organlarının bulunması 

Türkiye için henüz söz konusu değildir. Ancak Bütünşehir Modeli, bölgesel 

yönetimlerin oluşması bakımından gerekli alt yapıyı hazırlama potansiyeline sahiptir. 

Son olarak büyükşehir belediyelerinin sunduğu hizmetlerin çoğalıp 

çeşitlenmesinden söz edilebilir. Bu hususla ilgili olarak I.2. alt başlığında ayrıntılı bir 

inceleme yapılmıştı. 

AB müktesebatına uyum düzenlemelerini, AB’nin nasıl bir mülki idare 

istediğini ve bölgesel yönetim konusunu inceledikten sonra konuyu daha somut bir 

örnekle açıklayalım. AB, uyum paketleri içerisinde yapılan bir düzenlemeyle daha 

önce Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen derneklerle ilgili iş ve 

işlemlerin valilikler bünyesinde kurulan il dernekler müdürlüğüne ve merkezde 

İçişleri Bakanlığı bünyesinde bir daire başkanlığına devrini teşvik etmişti. Yakın 

zamanda çıkarılan bir kanunla benzer gelişme göç alanında yaşanmış ve illerde 

kurulan il göç idaresi müdürlükleri yanında merkezde İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç 

İdaresi Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Adı geçen genel müdürlüğün ve Dernekler 

Dairesi Başkanlığı’nın kuruluşu aynı zamanda mülki idarenin ve iç güvenlik birimi 

olarak kurulan ancak farklı alanlara uzanan Emniyet Genel Müdürlüğü’nün görev 

alanlarının yeniden düzenlenmesi olarak da görülebilir. Halen taslak halinde olan 

ancak henüz yürürlüğe giremeyen pasaport hizmetlerini de sivil bir yapı olan Nüfus 

ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün vermeye başlayacak olması bu 

yönde dönüşümün devam edeceği anlamına gelmektedir. 

 

c. Mülki İdarenin Kolaylaştırıcılığına Bir Örnek: Göç İdaresi Genel 

Müdürlüğü 

AB, ilerleme raporları ve uyum düzenlemeleri içerisinde Türk kamu yönetimi 

reformu kapsamında yer alan pek çok mevzuat düzenlemesine doğrudan ya da 

dolaylı etkide bulunmuştur. Mülki idare açısından genellikle olumsuz sonuçlar 

doğuran ve işlevlerinde azalma/dönüşme meydana getiren bu etkiler yanında mülki 

idareye yeni görevler ekleyen kolaylaştırıcılık örnekleri de mevcuttur. Bu olumlu 
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düzenlemelerden en çok öne çıkanı 4 Nisan 2013 tarihinde TBMM tarafından kabul 

edilen 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’dur.756 Kanunun çıkış 

sürecinde AB müzakere sürecinde yapılan hazırlıkların ve ilerleme raporlarının 

önemli etkisi olmuştur. 

Çalışma içerisinde genel olarak Yeni Sağ politikalarla birlikte devletin 

gözetleyicilik işlevinin öne çıktığını, yerelleşmenin ve büyükşehirlerde uygulanmaya 

başlayan Bütünşehir Modeli’nin mülki idarenin işlevsel anlamda dönüşüme 

uğramasına neden olduğu konusu incelenmiştir. Konuyla ilgili verilen örnekler daha 

çok mülki idareyi zayıflatan düzenlemelerle ilgilidir. Bununla birlikte 6458 sayılı 

kanun ve bu kanunla kurulan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün merkezin yanı sıra 

81 ilde örgütlenmesi gibi mülki idareyi güçlendiren örnekler de bulunmaktadır. Mali 

nitelik taşımayan, ancak yabancılarla ilgili iş ve işlemlerin Emniyet Genel 

Müdürlüğü gibi bir kolluk teşkilatından alınarak sivil ve doğrudan mülki idareye 

bağlı bir teşkilat tarafından yürütülmeye başlanan yabancılara yönelik yeni görev 

alanı, mülki idarenin kolaylaştırıcılık işlevine güzel bir örnektir. Türkiye’de iç 

güvenlikle ilgilenmek üzere kurulan kolluk birimlerinin kendi asli görevleriyle 

ilgilenmeleri; mülki idarenin de kolluk tarafından yürütülen ama güvenlik boyutu 

bulunmayan görevleri üstlenmeleri aynı zamanda iç güvenlik alanında dönüşüm 

anlamına gelmekte; iç güvenlik birimleri kuruluş amaçlarına göre asli görevlerine 

dönmektedir. Mülki idare açısından yeni ve önemli bir görev alanı açan bu 

dönüşümü sağlayan 6458 sayılı kanunun hazırlık sürecini dikkatle incelemek gerekir. 

AB müzakere sürecinin önemli çıktılarından birisi olan bu kanunun ilk 

hazırlıkları 2000’li yılların başına kadar uzanmaktadır. 2001 yılı Katılım Ortaklığı 

Belgesinde; “Yasa dışı göçü önlemek amacıyla göçe ilişkin (ülkeye girişe ve yeniden 

girişlere izin verilmesi ve sınır dışı) AB müktesebatının ve uygulamalarının kabul 

edilmesi ve yürürlüğe koyulması” hususu vurgulanmıştır.757 Bu kapsamda, göç ve 

iltica alanında AB’nin Adalet ve İçişleri alanındaki müktesebata (mevzuata) uyum 

sağlayabilme ve genel bir strateji geliştirebilme amacıyla üç çalışma grubu (sınırlar, 

iltica ve göç) kurulmuştur. Bu çalışmalar sonucunda her 3 konuyla ilgili olarak 

                                                 
756 

11.04.2013 tarihli ve 28615 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 
757  2001 Katılım Ortaklığı Belgesi,  

http://www.abgs.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/Kob/Turkiye_Kat_Ort_Belg_2001.pdf, 

(18.03.2010). 

http://www.abgs.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/Kob/Turkiye_Kat_Ort_Belg_2001.pdf
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sırasıyla “Türkiye’de Dış Sınırların Korunmasına İlişkin Strateji Belgesi” Nisan 

2003’te,“Türkiye’nin Avrupa Birliğine Katılım Sürecinde İltica Alanında Yapılması 

Öngörülen Çalışmalara İlişkin Strateji Belgesi (İltica Strateji Belgesi)” Ekim 

2003’te, “Türkiye'de Göç Yönetimi Eylem Planına Katkı Sağlayacak Strateji Belgesi 

(Göç Strateji Belgesi)” Ekim 2003’te hazırlanmıştır. Bu tarihten sonra meydana 

gelen gelişmelerde bu strateji belgelerinin önemli etkisi olacaktır. 

Ayrıca Türkiye, 8 Mart 2004 tarihinde iltica ve göç işlemlerinin AB 

Müktesebatına uyumunu sağlamak amacıyla 2002 Mali İşbirliği Programlaması 

kapsamında Danimarka-İngiltere Konsorsiyumu ile yürütülen bir İltica-Göç 

Twinning Projesini başlatmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda hazırlanan Sığınma ve 

Göç Alanındaki AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Eylem 

Plânı 2005 yılında uygun bulunmuştur.758 Eylem Planı, 6458 sayılı kanun açısından 

yol gösterici hükümlere sahiptir. Yine ulusal programlarda konuyla ilgili hususlara 

sürekli yer verilmiştir. 2008 Yılı Ulusal Programında “İçişleri Bakanlığı’na bağlı 

yeni bir göç ve iltica biriminin tesis edilmesi”, “İltica Kanunu” ve “Yabancılar 

Kanunu” olmak üzere 3 yeni kanun çıkarılması öngörülmüştür.759 2008 yılında kabul 

edilen Katılım Ortaklığı Belgesi’nde de yine konuyla ilgili olarak şu hükümler yer 

almıştır.760 

“İltica ve Göç Ulusal Eylem Planının uygulanması konusunda bir yol 

haritasının kabul edilmesini de içeren çabaların devam ettirilmesi, yasadışı göçle 

mücadele konusunda uluslararası standartlarla uyum içerisinde kapasitenin artırılması. 

AB müktesebatı ile uyumlu “bir iltica otoritesinin kurulmasını da içeren” kapsamlı bir 

iltica kanununun kabulü için hazırlıkların yapılması konusunda ilerleme sağlanması”. 

                                                 
758  Sığınma ve Göç Alanındaki AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Eylem 

Plânı,  

http://www.goc.gov.tr/ortak_icerik/gib/İLTİCA%20VE%20GÖÇ%20ULUSAL%20EYLEM%20

PLANI.pdf, (12.05.2009). 
759  6458 sayılı kanun bu programda öngörülen 3 ayrı kanun tasarısının içeriğine sahiptir. 2008 Yılı 

Ulusal Programı, http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=42260&l=1, (07.08.2010). 
760  2008 Katılım Ortaklığı Belgesi,  

http://www.abgs.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/Kob/Turkiye_Kat_Ort_Belg_2007.pdf, 

(24.08.2011). 

http://www.goc.gov.tr/ortak_icerik/gib/İLTİCA%20VE%20GÖÇ%20ULUSAL%20EYLEM%20PLANI.pdf
http://www.goc.gov.tr/ortak_icerik/gib/İLTİCA%20VE%20GÖÇ%20ULUSAL%20EYLEM%20PLANI.pdf
http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=42260&l=1
http://www.abgs.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/Kob/Turkiye_Kat_Ort_Belg_2007.pdf
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AB İlerleme Raporlarında göç alanında yeni bir düzenleme yapılması ve 

kurum kurulması hususuna sürekli değinilmiştir. Örneğin, 2012 İlerleme Raporu’nda 

kanunun çıkmasına yönelik destek verilmiştir:761 

“Göç alanında sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. Yabancılar ve Uluslararası 

Koruma Kanunu Tasarısı Mayıs 2012’de TBMM’ye sunulmuştur, ancak söz konusu 

kanun henüz kabul edilmemiştir. Bu kanunun kabul edilmesi, Türkiye’nin 

yabancılarla olan ilişkilerini yöneten ve göçmen ile mültecilerin haklarını AB 

standartlarına ve uluslararası standartlara uygun olarak güvence altına alan tek ve 

tutarlı bir yasal çerçeve oluşturulması bakımından kilit niteliktedir”. 

En son 2013 İlerleme Raporu’nda ise şöyle denilmektedir: 

“Göç konusunda, istişari süreci müteakip, Nisan 2013’te Yabancılar ve 

Uluslararası Koruma Kanunu’nun kabul edilmesiyle kayda değer bir ilerleme 

sağlanmıştır. Yeni Kanun, Türkiye’nin AB standartları ve uluslararası standartlara 

uyumunun sağlanması amacıyla, göçmenlerin hukuki durumuna ilişkin kapsamlı bir 

yasal ve kurumsal çerçeve getirmiş,  düzensiz göçmenlerin gözetim altında tutulması 

ve sınır dışı edilmesinin yanı sıra çocuklar gibi korunmaya muhtaç göçmen 

gruplarının korunması kapsamında gözetilecek usulleri ve güvenceleri düzenlemiştir. 

Yabancılar ile ilgilenmek üzere sivil bir kurum olan Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün 

kurulması, bu alanda şimdiye kadar takip edilen güvenlik odaklı yaklaşımın 

değiştiğine işaret etmektedir”.
762  

AB müzakere sürecinde “göç ve iltica (uluslararası koruma)” konusunun bu 

kadar öne çıkmasının nedeni Türkiye’nin, 1990’lardan itibaren, topraklarından Batı 

Avrupa’ya yönelen, özellikle Afganistan, Irak, Pakistan, İran ve Bangladeş kaynaklı 

düzensiz (yasa dışı) göç hareketlerinin merkezi haline gelmiş olmasıdır. Türkiye 

üzerinden kara ya da deniz yoluyla Yunanistan’a ve oradan da tüm Avrupa’ya 

yayılan bu göç dalgası AB ülkeleri açısından mali, sosyal ve kültürel boyutta 

olumsuz sonuçlar yaratmaktadır. Türkiye’nin coğrafi konumu iç savaşlarla, ülkeler 

arası savaşlarla, ekonomik geri kalmışlıkla, kültürel nedenlerle bunalan ve yaşadığı 

toprakları terk edip batılı ülkelere göç etmek isteyen ve bu nedenle her türlü zorluğu 

                                                 
761  2012 İlerleme Raporu,  

http://www.abgs.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/2012_ilerleme_raporu

_tr.pdf, (11.02.2013). 
762  2013 İlerleme Raporu, s. 65, http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=46224&l=1, (17.11.2013). 

http://www.abgs.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/2012_ilerleme_raporu_tr.pdf
http://www.abgs.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/2012_ilerleme_raporu_tr.pdf
http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=46224&l=1
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göze alan yabancıların akınına uğramasına neden olmaktadır. Önceleri transit geçiş 

amacıyla Türkiye’yi tercih eden düzensiz göçmenler son zamanlarda Türkiye’yi 

hedef ülke olarak belirlemiştir. 

6458 sayılı kanun, 2008 tarihli Ulusal Programdaki bölümlemeye uygun 

biçimde “Yabancılar”, “Uluslararası Koruma” ve “Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün 

Kuruluşu”na ilişkin olarak esasen üçayak üzerine oturmaktadır. Kanun toplam 5 

kısım, bu kısımlara dağılmış 16 bölüm, 126 madde, 1 geçici madde ile bu kanun eki 

olan 1 cetvel ve 3 listeden ibarettir. Kanunun, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün 

kuruluşuna ilişkin hükümlerinin yayımı tarihinde diğer hükümlerinin ise 1 yıllık 

geçiş sürecinin sonunda yürürlüğe girmesi öngörülmüştür. Kanunla kurulan Göç 

İdaresi Genel Müdürlüğü yabancıların Türkiye’ye girişleri, Türkiye’de kalışları ve 

Türkiye’den çıkışları ile Türkiye’den uluslararası koruma talep eden yabancılara 

sağlanacak korumanın kapsamına ve uygulanmasına ilişkin iş ve işlemleri 

yürütmekle sorumlu kılınmıştır. 

Kanunun en dikkat çekici özelliklerinden birisi 3152 sayılı kanunun 29. 

maddesinde bağlı kuruluş olarak sayılan Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı’nın 

ardından İçişleri Bakanlığı bünyesinde yeni bir sivil yapılanmanın “bağlı” kuruluş 

olarak hayat geçmesidir. Bağlı niteliğine rağmen 6458 sayılı kanuna göre genel 

müdür, genel müdür yardımcıları ve unvanları kanunda belirtilen 5 daire başkanı 

mülki idare amirliği sınıfına mensup kamu görevlileri arasından atanmaktadır. 81 

ilde ve 148 ilçede teşkilatlanması öngörülen bu genel müdürlük, il ve ilçelerde kurulu 

bulunan yapıların yavaş yavaş mülki idareden çıkarılmak istendiği bir dönemde vali 

ve kaymakamlara Türkiye’ye yasal ya da yasa dışı yollarla, düzenli ya da düzensiz 

göç kapsamında gelen her türlü yabancının iş ve işlemlerini yürütmede önemli 

yetkiler tanımaktadır. Öte yandan, kanunun 110. maddesi uyarınca genel müdürlüğe 

bağlı bir yurt dışı teşkilatı kurulacak olup, 119. maddesinde yurt dışı teşkilatında 

görev alacak ve sayıları kanuna ekli (3) sayılı listede (15) olarak belirlenmiş “göç 

müşavirleri”nin yine mülki idare amirliği sınıfına mensup kamu görevlileri arasından 

atanması öngörülmüştür. Hâlihazırda, bu kanunun bütün hükümlerinin etkili bir 

biçimde yürürlüğe konulmasına imkân verecek uygulamaya yönelik ikincil 

mevzuatın kabul edilmesi öncelik taşımaktadır. 
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Kanunun en önemli özelliği taşrada iş ve işlemlerin valilerin yakın gözetimi 

altında yürüyecek olmasıdır. İkamet izinlerinin verilmesinden vizelerin uzatılmasına, 

yabancıların idari gözetim altına alınmasından sınır dışı edilmesine ve uluslararası 

koruma başvurularının alınıp sonuçlandırılmasına kadar pek çok işlem valilerin 

onayıyla yapılmaktadır. Başlangıcı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün öncesine 

dayansa da görev kapsamında kalan kitlesel akınlarla Türkiye’ye gelen geçici 

koruma altındakilerle ilgili kampların yönetimi dâhil yürütülen pek çok hizmet yine 

mülki idarenin kolaylaştırıcılığından faydalanılarak yerine getirilmektedir. 6458 

sayılı kanunun mülki idare açısından; 

a) Çıkan hemen her yeni düzenlemenin bir şeyler götürdüğü mülki idareyi 

güçlendiren; 

b) Taşrada mülki idareye başka kurum ve kuruluşların kuruluş ve geçiş 

aşamasında üstlendiği görevler dışında ilk defa asli görevlerini yürütmek üzere 

kurulmuş il ve ilçe teşkilatları dâhil eden; 

c) Mülki idarenin tepe yöneticileri olan mülki idare amirlerinin yurt dışında 

görev alabilmesine imkân tanıyan; 

d) Özellikle Türkiye’nin sürekli kargaşa ve savaş ortamı nedeniyle maruz 

kaldığı kitlesel göç hareketleri ile ülkeye gelen yabancılara vize, ikamet izni verme 

gibi işlemlerin yürütülmesinde karar verici makam olarak mülki idareye öncelik 

tanıyan; 

e) AB müzakere sürecinin en önemli ürünleri arasında yer alan; 

Bir düzenleme olduğu anlaşılmaktadır. Mülki idarenin, devletin görev 

sahasına yeni eklenen görevleri Türk kamu yönetimine uyumlaştırmak amacıyla 

kullanımı ve kolaylaştırıcılık işlevi bu yapılanma ile kabul edilmektedir. 

AB’ye uyum süreciyle birlikte gerçekleşen yasal ve kurumsal gelişmeleri 

inceledikten sonra siyasi alandaki bir diğer uluslararası kuruluş olan Avrupa 

Konseyi’nin mülki idareye etkilerine bakalım. 

 

II.2. Avrupa Konseyi’nin Mülki İdareye Etkileri 

Siyasi nitelik taşıyan uluslararası kuruluşlardan Avrupa Konseyi, AB ile 

birlikte Türkiye’de 2002 sonrası gerçekleşen reform düzenlemelerinin içeriğine, 
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niteliğine ve hızına yön vermiştir.763 1950 yılından beri üyesi bulunduğumuz Avrupa 

Konseyi’nin özellikle yerel özerklikle ilgili kararları mülki idare üzerinde etki 

yaratmıştır. Konsey tarafından Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı (AYYÖŞ)764 

ile belirlenen ilkeler ve özellikle hizmette yerellik (subsidiarity) ilkesi son dönem 

reform düzenlemelerinde etkisini hissettirmiş ve mülki idareyle ilgili değişiklikler 

meydana getirmiştir. Hizmette yerellik ilkesinin, özerkliğe yüklediği anlama dikkat 

etmek gerekir. Hizmette yerellik ilkesi devletin alttan yukarıya doğru kurulmasını 

öngörür. Bu haliyle merkeze ait yetkilerin bir kısmının yerel yönetimlere devrini 

öngören yerellik kavramıyla arasındaki farka dikkat etmek gerekir.765 Özerkliğe 

yapılan vurgu, yerel yönetimler üzerindeki idari vesayetin azaltılması ya da 

kaldırılmasını öngörmektedir. 

Konseyin en bilinen belgelerinden olan ve ülkemiz açısından önem taşıyan 

AYYÖŞ’ün doğuş koşullarına bakıldığında 1980’li yılların ilk yarısında, yerel 

özerkliğin; Avrupa Konseyi’nde tartışılan öncelikli konular arasına girdiği görülür.766 

1992 yılında onaylasa bile Türkiye, Şart’a 10 hususta çekince koymuştur.767 Avrupa 

                                                 
763  Filiz Tufan Emini, “Türkiye’de Yerel Yönetimler Reformunun İç ve Dış Dinamikleri”, CBÜ 

Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt 16, Sayı 2, 2009, s. 38.  
764  Şart 15 Ekim 1985 tarihinde üye ülkelerin imzalarına açılmış; Türkiye tarafından bir sözleşme 

olarak imzalanmasına karşı çıkıldığı için o tarihten ancak üç yıl sonra imzalanmıştır. 
765   Daha geniş bilgi için bkz: Bünyamin Bezci, Bayram Çoşkun, “Avrupa Birliği ve Subsidiarite 

İlkesi: İlkenin AB’de Uygulanması ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme”, Çağdaş Yerel 

Yönetimler Dergisi, Cilt 16, Sayı 3, Ankara, Temmuz 2007,  s. 12.  
766   Şart, 08.05.1991 tarihli ve 3723 sayılı kanun ve 06.08.1992 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile 

onaylanmıştır. 
767   “- Yerel yönetimlere, kendilerini doğrudan doğruya ilgilendiren konularla ilgili planlama ve karar 

alma süreçleri içinde, olabildiği ölçüde, uygun bir zamanda ve biçimde danışılması konusu ( 4. 

maddenin, 6. fıkrası), 

-   Yerel yönetimlerin yönetsel örgüt yapılarının kendilerince belirlenmesi ile ilgili madde (6. 

maddenin, 1. fıkrası), 

-   Seçimle gelinen görev yerlerinde bulunanların görevleriyle bağdaşmayacak işlev ve etkinliklerin 

yasayla ve temel tüzük ilkelerine göre belirlenmesi konusu (7. maddenin 3. fıkrası), 

-   Yönetsel denetime ancak yönetsel denetimle korunmak istenen yararlar ile orantılı olması 

durumunda izin verilmesi durumu (8. maddenin, 3. fıkrası), 

-   Yerel yönetimlere kaynak sağlanmasında, hizmet maliyetindeki artışların olabildiğince hesaba 

katılması konusu (9. maddenin, 4. fıkrası), 

-   Dağıtılan kaynakların yerel yönetimlere verilmesinin nasıl yapılacağı konusunda, kendilerine 

uygun biçimde danışılması ile ilgili madde (9. maddenin, 6. fıkrası), 

-   Yapılacak mali yardımların, yerel yönetimlerin kendi politikalarını uygulama konusundaki temel 

özgürlüklerin ortadan kaldırılmamasına yönelik madde (9. maddenin, 7. fıkrası), 

-   Yerel yönetimlere, ortak çıkarlarının korunması ve geliştirilmesi için derneklere üye olma ve 

uluslararası birliklere katılma hakkının tanınması ile ilgili madde (10. maddenin, 2. fıkrası), 

-   Yerel yönetimlere, başka ülkelerdeki yerel yönetimlerle işbirliği yapma hakkının tanınması 

konusu (10. maddenin, 3. fıkrası), 

-   Yerel yönetimlerin, kendilerine iç tüzükte tanınmış olan yetkileri serbestçe kullanabilmeleri ve 

özerk yerinden yönetim ilkesini koruyabilmeleri için yargı yollarına başvuru hakkının tanınması 
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Konseyi ve AB bu çekincelerin kaldırılması ve Şart’ın tamamıyla uygulanmasını 

Türkiye’den talep etmektedir. Şart, idari vesayet konusunu, Türkiye’nin de zorunlu 

olarak imzaladığı 8. maddesinde, ilke olarak hukuka uygunluk denetimi ile 

sınırlamıştır. Ancak sadece merkezi yönetim kuruluşlarına ait olup da, yerel yönetim 

birimlerine yaptırılan hizmetler, onlara devredilen merkezi nitelikteki hizmetler 

açısından yerindelik denetimine Şart tarafından izin verilmektedir. 5393 sayılı 

Belediye Kanunu ile hukuka uygunluk denetimi metne taşınarak öne çıkarılmış fakat 

bazı maddelerinde, mesela cadde, sokak vb. ad verilmesi konusunu düzenleyen 81. 

maddesinde, mülki idare eliyle gerçekleşecek yerindelik denetimine imkân 

verilmiştir.768 

Avrupa Konseyi zaman zaman özellikle Yerel ve Bölgesel Yönetimler 

Kongresi aracılığıyla, Türk yerel yönetim reformu ve uygulamalarını gözlem altına 

almakta; bu gözlem sonucunda uzmanları tarafından hazırlanan tavsiye raporları ile 

bu raporlar üzerine alınan kararları yayınlamaktadır. Bu tavsiye rapor ve kararları, 

yerel yönetimlerle ilgili olmasına karşılık mülki idare-yerel yönetim ilişkisinde 

önemli konulara değindiği için mülki idareyi de yakından ilgilendirmektedir. 

Örneğin söz konusu raporların en önemlisi olan 1997 tarihli ve 29 nolu Tavsiye 

Raporu’nda istenen, defaten belirtildiği üzere “subsidiarity” ilkesinin Türk 

Anayasasında açıkça yer almasıdır:769  

“Türk Anayasasının 127. maddesinin reformunu telkin etmek 

düşünülmelidir. Türkiye’nin üniter devlet olarak kalmayı istediği açık olsa da eğer 

mümkünse Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na gönderme yaparak yerel 

yönetimin ilkeleri ile hizmette yerellik (subsidiarity) ilkesine açık bir gönderme 

yapılabilir. Bu, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın 2. maddesi ile 

uyuşabilir”. 

Daha önce gördüğümüz Fransız Anayasası örneğinde olduğu gibi raporda 

istenildiği şekilde Anayasada bu ilkeye yer verilmesi demek Türk kamu yönetimi 

                                                                                                                                          
ile ilgili madde (11. madde).” Ruşen Keleş, “Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Karşısında Avrupa 

ve Türkiye”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 23, Sayı 6, Ankara, 1995, s. 18. 
768  Bu konuda büyükşehir belediye sınırları içerisindeki uygulamalar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: 

Danıştay 8. Dairesinin 19.01.2009 tarihli ve  2007/6791 E., 2009/352 K. Nolu kararı, 

http://www.danistay.gov.tr/kerisim/ozet.jsp?ozet=metin&dokid=35880, (08.11.2010). 
769  Ahmet Apan, “Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi ve Yerel Yönetimlerimiz”, Hukuk 

ve Adalet (Eleştirel Hukuk Dergisi), Yıl 1, Sayı 2, İstanbul, Nisan-Haziran 2004, s. 220.  

http://www.danistay.gov.tr/kerisim/ozet.jsp?ozet=metin&dokid=35880
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bakımından merkez-yerel yönetim dengesinde açıkça yerel yönetimlerin ağır basması 

anlamına gelecektir. Çalışma içerisinde sıklıkla bahsedildiği üzere anayasanın 127. 

maddesi değiştirilmemesine rağmen bu tavsiye daha sonra yerel yönetim 

reformlarındaki hükümlerle yerine getirilmiştir. Mülki idarenin, yerel yönetimler 

üzerindeki merkez adına kullandığı idari vesayet yetkisi bu kanunlardan sonra 

oldukça azalmıştır. Öneminden dolayı 29 nolu raporda yer alan tespit ve önerilerin 

bir özeti aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

Tablo 11. Avrupa Konseyi ve Türk Yerel Yönetim Reformu Taslakları 

Avrupa Konseyi Ne İstedi? (Tespit ve Öneriler) Türkiye Ne Yaptı? 

1.  

Yerel yönetimlerle ilgili mevzuat 

eskidir. 442 sayılı Köy Kanunu 

değiştirilmelidir. 

Belediye ve İl Özel İdare Kanunları yenilenmiş; 

1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanunu 

değiştirilmemiştir. 

2.  

Yaklaşık 36.000 köyde yerel 

demokrasi işlevsizdir. Köyler halk 

demokrasisi adına reforma tabi 

tutulmalıdır. Köylere yönelik reform 

olmayışı ciddi bir eksikliktir. 

6360 sayılı kanunla köylerin yaklaşık yarısı 

kapatılmıştır. Köy Kanunu Taslağı yayınlansa da 

hala 442 sayılı kanun yürürlüktedir. 

3.  
İl özel idarelerinin başında valinin 

bulunması demokratik meşruiyetten 

yoksunluk getirmektedir. 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile il genel 

meclisleri kendi başkanını seçmeye başlamıştır. 

4.  

Yerel yönetimler üzerinde ağır bir 

vesayet vardır. Vesayet sadece 

hukuka uygunluk denetimi ile 

sınırlandırılmalıdır. 

5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5302 sayılı İl 

Özel İdaresi Kanunu’nda idari vesayete açıkça 

yer verilmemiş, hukuka uygunluk ve idarenin 

bütünlüğü açısından denetim yapılması 

öngörülürken idari vesayet hükümleri 

hafifletilmiştir. 

5.  
Mevcut siyasal koşullar kısa 

dönemde reforma izin vermez. 
2002 sonrasında, yani 5 yıl gibi kısa bir süre 

içerisinde reform süreci başlatılmıştır. 

6.  
Anayasa değişikliği yapılmadan 

reformun başarıya ulaşması 

şüphelidir. 

Anayasa tamamıyla değiştirilmese de sonuncusu 

12 Eylül 2010 tarihli referandumun arkasından 

olmak üzere 2001’den sonra ciddi değişikliklere 

uğramıştır. 

7.  

Kamu harcamalarında yerel 

yönetimlerin payı artırılmalı, 

merkezden daha fazla pay 

verilmelidir. Yerel yönetimlere 

verilen kaynakların kullanımı 

serbest olmalıdır. 

2008 tarihli 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve 

Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden 

Pay Verilmesi Hakkında Kanun çıkarılmıştır. 

8.  

Vali ve kaymakamlara yetki devri 

hizmette halka yakınlık bakımından 

iyidir ancak yerel yönetim 

reformunun bir parçası değildir. 

Klasik reform taslaklarındaki bu yöndeki 

hükümler reform kanunlarından çıkarılmıştır. 
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9.  
Köylerin tamamının belediyeye 

dönüştürülmesi düşünülebilir. 

6360 sayılı kanunla köylerin yaklaşık yarısının 

tüzel kişiliği sona erdirilip, mahalle yapılmış ve 

dolaylı olarak belediye yönetimine sahip 

olmuşlardır. 

10.  
KHGB’nin başında kaymakamların 

olması yerel özerkliğe aykırıdır. 

5355 sayılı Mahallî İdare Birlikleri Kanunu’nun 

18. maddesi, değiştirmek bir yana eleştiri 

hususunu resmileştirmiştir. 

11.  

İGM başkanının seçimle gelmesi 

yeterli değildir; valilerin Fransız 

sisteminde olduğu gibi taşta 

teşkilatından ve merkez-yerel 

arasındaki ilişkilerden sorumlu 

olması gerekir. 

Valiler, mevcut 51 il özel idaresinde İGM 

başkanlığı görevinden ayrılmasına rağmen halen 

il encümeninin başındadır. 

12.  
Anayasanın 127.  maddesinde 

“subsidiarity” ilkesine yer 

verilmelidir. 

Anayasanın 127. maddesi değiştirilmese de 5393 

sayılı kanunun 14 ve 5302 sayılı kanunun 6. 

maddesi bu ilkeye yer vermiştir. 

13.  
Kürt bölgeleri için kültürel haklar ve 

anadil hakkı verilmelidir. 
Sözü geçen bölgelerde kültürel ve anadil hakkına 

yönelik pek çok gelişme yaşanmıştır. 

14.  

Belediye ve il encümenlerindeki 

atanmış üyeler demokratik ilkelere 

uygun değildir; bu görevlilerden 

ancak danışman olarak 

yararlanılabilir. 

5393 sayılı kanunun 33. maddesi belediye 

encümeninde, 5216 sayılı kanunun 16. Maddesi 

büyükşehir encümeninde, 5302 sayılı kanunun 

25. maddesi il encümeninde atanmış üyeleri 

muhafaza etmiştir. 

15.  
Yerel yönetimlerin sınır ötesi 

işbirliği yapabilmesinin önü 

açılmalıdır. 

Yeni kanunlar bu yönde gerekli izni 

vermektedir. 

16.  
Yerel meclislerin siyasi konuları 

tartışma yasağı kaldırılmalıdır. 

5393 sayılı kanunun 30. maddesi, 5302 sayılı 

kanunun 22. maddesi bu uygulamayı muhafaza 

etmektedir. 

 

Tabloda yer alan maddelerden köylerle ilgili reform telkin eden 1 ve 2; 

kaymakamların KHGB başkanı olmasını eleştiren 10; valilerin il özel idaresinde 

tamamen ayrılarak genel gözetim mercii olmasını savunan 11; anayasanın 127. 

maddesinde “subsidiarity” ilkesine yer verilmesini isteyen 12; belediye ve il 

encümeninde atanmış üye bulunmasını eleştiren 14; yerel meclislere siyasi konularda 

tartışma yasağının kaldırılmasını isteyen 16. maddenin gereği yerine getirilmemiştir. 

Diğer hususların tamamına yeni kanunlarla ayak uydurulmuştur. Avrupa Konseyi 

2007770 ve 2011771 yıllarında da Türk yerel yönetim reformlarını inceleyip yeni 

raporlar yayınlayarak reform sürecini yakından takip ettiğini göstermiştir. 

                                                 
770  Raporun İngilizce metni için bkz:  Local Democracy in Turkey: Recommendation 229 (2007),  

https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetI

mage=1691602&SecMode=1&DocId=1167298&Usage=2, (13.11.2012). 
771  Raporun İngilizce metni için bkz:  Local Democracy in Turkey: Recommendation 301 (2011), 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1767369, (13.11.2012). 

https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1691602&SecMode=1&DocId=1167298&Usage=2
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1691602&SecMode=1&DocId=1167298&Usage=2
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1767369
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Türkiye, Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin sahip olduğu iki 

Oda’dan birisi olan Bölgesel Yönetimler Odası’na, bölgesel yönetim birimi olmadığı 

için, il özel idareleri temsilcileri aracılığıyla katılımda bulunmaktadır. Yakın zamana 

kadar il özel idarelerinin başı olarak valilerden de bu Oda’da temsilciler bulunmuş 

ama daha sonra atanmış olmaları gerekçe gösterilerek Türk heyetinden 

çıkarılmışlardır. 2014 yılından sonra 30 ilde il özel idaresinin kapatılması nedeniyle 

bu hususta da yeni bir düzenleme yapılması beklenmektedir. Kalan 51 ilin göreceli 

küçüklüğü ve tüm illeri temsil edemeyecek olması bu beklentinin nedenleridir. 

Avrupa Konseyi’nin mülki idare üzerindeki diğer bir etkisi Avrupa İnsan 

Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarıyla olmaktadır. Özellikle kolluk güçleri 

tarafından işlenen insan hakları ihlalleri suçlarına karşı mahkemenin verdiği 

mahkûmiyet kararları kolluğun amiri olarak mülki idarenin görev sahasını doğrudan 

etkilemiş; OHAL Bölge Valiliği sınırlarındaki uygulamalarda da mahkûmiyetle 

sonuçlanan kararlar verilmiştir. Yaşama hakkı, işkencenin önlenmesi, dernek kurma 

ve toplantı özgürlüğü, ifade özgürlüğü mahkemenin mülki idarenin görev sahasına 

yönelik verdiği kararların sınıflandırılmasında öne çıkmaktadır. Bu kapsamda il ve 

ilçelerde insan hakları kurulları oluşturulmuş, kollukla ilgili şikâyetleri incelemek 

üzere İçişleri Bakanlığı bünyesinde Bağımsız Şikâyet Kolluk Mekanizması 

kurulmasına yönelik bir çalışma başlatılmıştır.772 AİHM’in yabancıların idari 

gözetim altına alınması, sınır dışı edilmesi vb. kararları da Göç İdaresi Genel 

Müdürlüğü’nün kurulmasıyla birlikte mülki idarenin görev sahasına doğrudan etkide 

bulunmaktadır. 

                                                 
772  Bu kapsamda 2007 yılında AB müktesebatı ve Twinning (Eşleştirme) Projesi Çerçevesinde 

Türkiye ile İngiltere İçişleri Bakanlıkları arasında “Kolluk Denetim Kurulu” ya da “Bağımsız 

Kolluk Şikâyet Mekanizması” adlarıyla isimlendirilen çalışmalar başlatılmıştır. Yeni sistemin 

getireceği iki yapılanmadan birincisi; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 2 ve 3. maddelerinin 

ihlaline ilişkin konular öncelikli olmak üzere, tüm kolluk şikâyet sistemi üzerinde gözetim, 

değerlendirme ve denetim yetkisine sahip olacak olan “Kolluk Gözetim Komisyonu”, İkincisi ise 

kolluğa yönelik ciddi şikâyetleri bağımsız olarak soruşturacak Mülkiye Başmüfettişlerinden 

oluşan bir “Uzman Müfettişler Grubu” oluşumudur. Bağımsız Kolluk Şikâyet Mekanizması 

hakkında daha fazla bilgi için bkz: Kolluk Personeli Aleyhine Yapılan Şikâyetleri Takip 

Edecek ve Soruşturacak Yeni Bağımsız Bir Sistemin Kurulmasına Yönelik Öneriler, İstişare 

Belgesi, Ed: Yeliz Çuvalcı, Ankara 2009, 

http://www.caginpolisi.com.tr/v1/yazdir.php?art_id=361, (08.09.2010). 

http://www.caginpolisi.com.tr/v1/yazdir.php?art_id=361
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III.  Mülki İdarenin Eşgüdüm Görevinde Yeni Yaklaşım: Yönetişim ve 

Kolaylaştırıcılık Uygulamaları:  

1980 sonrasında toplumsal yapının değişimiyle paralel biçimde yönetim 

yapısının ekonomik ve siyasi işlevlerinin farklılaşması söz konusudur. Günümüzde 

mülki idare özellikle ekonomiye ve üretime doğrudan doğruya etkili olan kamu 

hizmetlerinden çekilmiştir. Mülki idare kaynak kullanımıyla ilgili olarak geriye kalan 

az sayıda görevleri kapsamındaki kurul ve komisyonlarda yönetişimci anlayışa 

uygun biçimde hizmet vermektedir. Artık hiyerarşik-bürokratik yönetimin yerini 

farklı kamusal ve özel aktörlerin katılımıyla yatay “müzakere” süreçleri almıştır.773 

Bu süreçleri en iyi açıklayan kavram “yönetişim”dir. Belirsizlikler içermesinden 

dolayı dönüşüm kavramına benzer şekilde, dikkatle kullanmayı gerektiren yönetişim 

kavramına göre toplum daha karmaşık ve farklılaşmış hale geldiğinden tepeden 

yönetme yöntemi daha da zorlaşmaktadır. Bu zorluk “kürek çekmekten ziyade 

dümen tutmayı öne çıkaran” yönetişim kavramını gündeme getirmiştir.774 Kamu 

hizmetlerinin genişlemesi ve vatandaşı müşteri olarak gören yaklaşımın etkisiyle 

müşteri memnuniyeti esas alınarak halkın kendisine sunulan hizmetlerin yönetimine 

katılması gibi ideallere sahip bu yaklaşım literatürde kendine giderek daha fazla yer 

bulmuştur. 

Sorensen’e göre Batılı liberal demokratik siyasi sistemler artan biçimde 

hukukun üstünlüğüne dayalı, hiyerarşik örgütlenmiş üniter sistemlerden yatay 

örgütlenmiş ve göreceli olarak parçalı bağımsız kurul yapısına dayalı yönetişim 

modeline doğru evrilmektedir.775 Yönetişim kavramı, kısaca özel sektör ve STK’ları 

içine alan karmaşık bir sistem ve bunların kendi aralarındaki ilişkiler ağı ve karşılıklı 

etkileşimini ifade etmek için kullanılmaktadır. Yönetişim, artık yönetme işlevinin 

ulus devletlerle sınırlandırılamayacağını, uluslararası sermayenin ve STK’ların 

yönetme sürecine dâhil edilmelerini öneren bir yönetim tarzıdır. STK’lar açısından 

bunun nedeni kapitalist ekonomik sistemin ekonomi ağırlıklı sivil toplum alanını 

genişletmiş olmasıdır. 

                                                 
773  Joachim Hirsch, Materyalist Devlet Teorisi: Kapitalist Devletler Sisteminin Dönüşüm 

Süreçleri, (Çev: Levent Bakaç), 1. Baskı, AlanYayınları, İstanbul, 2011, s. 148. 
774  John Loughlin, 2004, p. 11. 
775  Eva Sørensen, “Democratic Theory and Network Governance”, Administrative Theory & 

Praxis, Vol. 24, 2002, p. 693-720’den aktaran Thomas J. Catlaw, “Governance and Networks at 

the Limits of Representation”, The American Review of Public Administration, Vol. 39, No. 5, 

September 2009, p. 484. 
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Yönetişim, yönetime katılma, demokratik yönetim, özerkleşme ve 

yerelleşme, en uygun hizmet sunumu, performans yönetimi vb. kavramlarla ifade 

edilebilen ve temelde işletme yönetimi alanından ithal yeni yönetim yaklaşımlarını 

kamu yönetiminin yapısal ve işlevsel süreçlerine dâhil etme girişimleri, Türkiye’de 

gerçekleşen reform sürecinin başköşesinde yer almaktadır. Bu girişimlerde daha önce 

vurguladığımız gibi Yeni Sağ tabanlı yönetim teorilerinin çıkış ülkesi ABD başta 

olmak üzere Anglo-Sakson uygulamalardan etkilenme de büyük rol oynamaktadır. 

Kamu yönetiminin önde gelen isimlerinden Waldo idarenin demokratikleştirilmesi 

ve tabana yayılması konularına ağırlık vermiş; “demokratik süreç ve değerler” ile 

“idari süreç ve değerler” arasındaki ilişkileri anlamaya çalışmıştır. Bu ikisi arasındaki 

karşıtlık, kamu yönetiminin en temel çatışma alanlarından birini teşkil eder. 

Waldo’nun “vazgeçilmez” olarak nitelediği demokrasi ile “kaçınılmaz” olarak 

nitelediği bürokrasi bir şekilde uzlaşmak zorundadır.776 Bu açıdan Waldo’nun bir 

türlü içinden çıkamadığı, şekillendiremediği arayışların günümüzde yönetişim 

yaklaşımıyla somutlaştığını söylemek de mümkündür.777 

İyi yönetişim, Çok Katmanlı Yönetişim (ÇKY) gibi farklı yönlere dikkat 

çeken yönetişim türleri bulunmaktadır. 2001 yılında hazırlanan ve “Avrupa 

Yönetişimi İçin Beyaz Kitap” (A White Paper for European Governance) 

yönetişimin genel ilkelerini belirlemektedir.778 Bu ilkeler daha iyi düzenleme ve etki 

değerlendirme sistemi yaratılmasının önünü açmıştır.779 Beyaz Kitap’ta belirlenen bu 

ilkeleri;780 Açıklık (Openness), Katılımcılık (Participation), Hesapverebilirlik 

(Accountability), Etkinlik (Effectiveness), Bütünlük (Coherence), Hizmette Yerellik 

(Subsidiarity) olarak sayabiliriz. “İyi Yönetişim İlkeleri” daha çok yürürlüğe 

giremeyen 5227 sayılı kanunla Türk mevzuatına bir bütün olarak dâhil edilmeye 

                                                 
776  Fatih Demir, “Bürokrasi-Demokrasi İlişkisi ve Bürokratların Seçilmişlerce Kontrolü Sorunu”, 

CBÜ Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt 18, Sayı 2, Manisa, 2011, s. 70. 
777  Demokratik yönetişim (yönetişim) için bakınız: Birgül Ayman Güler, Devlette Reform Yazıları, 

Paragraf Yayınları, İstanbul, 2005, s.129-160.   
778  Bu ilkelerin Türk kamu yönetimine uygulanması konusnda ayrıntılı bilgi için bkz: H. Kutay 

Kesim, Ali Petek, “Avrupa Komisyonu’nca Belirlenen İyi Yönetişimin İlkeleri Çerçevesinde Türk 

Kamu Yönetimi Reformunun Bir Eleştirisi”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 38, Sayı 4, Ankara, 

2005, s. 39-58. 
779  Adriaan Schout, Andrew Jordan, “The European Union’s Governance Ambitions and Capacities”, 

Journal of European Public Policy, Vol. 15, No. 7, October 2008, p. 961. 
780   European Governance: A White Paper, Commission of the European Communities, 2001, s. 4, 

http://aei.pitt.edu/1188/1/european_governance_wp_COM_2001_428.pdf, (18.03.2008). 

http://aei.pitt.edu/1188/1/european_governance_wp_COM_2001_428.pdf
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çalışılmış ama başarılı olunamamıştır. 2002 sonrası reformlar kapsamında çıkarılan 

mevzuatla bu ilkeler Türk kamu yönetimine dâhil edilmeye çalışılmıştır. 

AB’nin yönetişim ilkelerinin Türk kamu yönetimine uyarlanması ve mülki 

idare açısından getirdiği değişiklikler ele alındıktan sonra yönetişim kavramına 

uygun olarak Türk kamu yönetiminde kendine yer bulmuş ve mülki idarenin görev 

aldığı KHGB, SYDV ve Kalkınma Ajansı aşağıda incelenecektir. Söz konusu kurum 

ve kuruluşlar aynı zamanda mülki idarenin, devletin görev sahasına yeni eklenen 

hizmetlerin sunumunda kolaylaştırıcı olarak kullanımına örnek teşkil etmektedir. 

Türk kamu yönetiminin en önemli parçalarından olan mülki idare, devletin taşrada 

örgütlenmesini sağlamanın yanında hemen her dönem devletin ihtiyaç duyduğu 

alanlarda örgütlenmesini ve hizmet vermesini kolaylaştırsa da kolaylaştırıcı olarak 

kullanım son dönemde daha öne çıkmıştır. Bu yapılardan sonuncusu AB’nin ÇKY 

yaklaşımının doğrudan etkisiyle kurum transferi biçiminde kendini gösterirken daha 

eski tarihlerde kurulan ilk ikisinin yapısı ve görevlerinde de aynı yaklaşımın etkisiyle 

değişim meydana gelmiştir. Mülki idare, kurulan yeni birimlerdeki yapısal 

değişiklikler nedeniyle görev ve yetkilerini özünde siyasi nitelikli sivillerle 

paylaşmak durumunda kalmıştır. 

Aşağıda inceleyeceğimiz her 3 yönetişimci yapılanmanın ortak özelliği 

hepsinin de ayrı bir bütçeye ve kaynak kullanım imkânına sahip olmasıdır. Bu husus 

bu bölümde sıklıkla tekrar ettiğimiz Yeni Sağ politikalar çerçevesinde devletin 

ekonomik nitelikli faaliyet alanlarından çekilmesi anlayışıyla çelişiyor gibi 

görünebilir. Ancak burada unutulmaması gereken her 3 yapılanmada mülki idareye 

biçilen rolün aslında kolaylaştırıcılık olduğudur. Hizmetine gerek kalmadığı 

düşünüldüğü anda 6360 sayılı kanun örneğinde olduğu gibi köylerin kapatılmasıyla 

KHGB’ler de kapatılıp mülki idarenin elinden bu mali araç alınabilmektedir. Öte 

yandan, her biri aslında bir kaynak dağıtma aracı olan bu yapılanmalara neden 

yönetişimci nitelik kazandırıldığı sorusunun cevabı da aşağıdaki incelememizden 

sonra daha rahat verilebilecektir. 
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III.1.   Yerel Yönetim Birimi Başkanlığı ve Mülki İdare: Köylere Hizmet 

Götürme Birlikleri 

Yerel yönetim birlikleri, yerel yönetim birimlerinin, tek başlarına 

yapamadıkları durumlarda, çeşitli mevzuatla kendilerine verilmiş görev ve işlevleri 

yerine getirme amacıyla bir araya gelmeleri için kurulan örgütlenmelerdir.781 Bu 

birlikler il özel idareleri, belediyeler ve köylerin kendi aralarında ya da karma surette 

oluşturulabilmektedir. Keskin, yerel yönetim birliklerini yönetim-hizmet ölçeğinde 

büyüme sağlayacak formül arayışlarından biri olarak kabul etmektedir.782 

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın 10. maddesi ile garanti altına 

alınmış ve Türkiye geneline yayılmış olan yerel yönetim birliklerinin yarısından 

fazlasını köylere hizmet götürme birlikleri (KHGB) oluşturmaktadır. KHGB’ler, 

yönetişim örneği olmanın yanında mülki idarenin kolaylaştırıcılık rolünü üstlenmesi 

bakımından da iyi bir örnektir. Az nüfuslu çok sayıda küçük yerleşim birimleri 

olarak köylere hizmet götürme aracı olmuştur. 

Türkiye’de 1930-1964 yılları arasında kurulan birlik sayısı 34 ile sınırlı iken 

1970’lerden itibaren yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu artışta 1964 yılında Köy İşleri 

Bakanlığının kurulmasının etkisi büyüktür. 1972 yılında 12 il özel idaresi 2 belediye, 

478 köy birliği olmak üzere toplam 511 yerel yönetim birliği mevcuttur.783 İlk 

örnekleri bazı köy temel alt yapı hizmetlerini gerçekleştirme amacına yönelik olarak 

görülen bu kamu tüzel kişileri zamanla yerel konularda çeşitli alanları kapsar hale 

gelmiş ve 1990’lardan sonra sayıları hızla artmıştır. Mevcut birliklerin yaklaşık 2/3’ü 

1991 yılında ve sonrasında kurulmuştur ve Türkiye geneline yayılmış olan yerel 

yönetim birliklerinin yarısından fazlasını KHGB’ler oluşturmaktadır. Böylece, 

KHGB’ler kırsal kesimde en temel örgütlenme ve işbirliği biçimlerinden birisi 

konumuna gelmiştir. Bu birlikler esasen köy örgütlenmesinin 1924’ten bu yana 

modernize edilememesi, köylerin yapısal ve ekonomik sorunlarının çözülememesi 

nedeniyle bir üst yönetim olmaktan çok yeni bir yönetim modeli olarak yaşama 

geçirilmiştir. 

5355 sayılı kanundan önce KHGB’ler, 442 sayılı Köy Kanunu’nun 47 ve 48, 

1580 sayılı eski Belediye Kanunu’nun 133 ve 148, 5442 sayılı kanunun 56/2. 

                                                 
781  Mustafa Gönül, Yerel Yönetim Birlikleri, TODAİE Yayın No: 159, Ankara, 1977, s. 15. 
782   Nuray Ertürk Keskin, “İl Yönetimi Sisteminde Değişim”, 2008, s. 106. 
783   Mustafa Arıkan, “Birlikler”, İller ve Belediyeler Dergisi, Sayı 315, Ankara, 1971, s. 6. 

http://www.alomaliye.com/alparslan_arite_koylere.htm#_ftn2
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maddelerine göre kurulmaktaydı. Kuruluş işlemi 1982 yılına kadar valiliklerin onayı 

ile sonrasında ise Bakanlar Kurulu Kararı ve bu kararın Resmi Gazete’de 

yayınlanması ile gerçekleşmiştir. Kanun’un 18. maddesi birliklerin kurulması 

bakımından “Bakanlar Kurulu bu konuda genel izin vermeye yetkilidir” şeklinde bir 

ibare koymuştur. Bu noktada akla hemen AYYÖŞ gelmektedir. Şart’ın 10. maddesi 

“Yerel Makamların Birlik Kurma ve Birliklere Katılma Hakkı” başlıklı olup, madde 

içindeki “…2- Her devlet, yerel makamların ortak çıkarlarının korunması 

geliştirilmesi için birliklere üye olma ve uluslararası yerel makamlar birliklerine 

katılma hakkını tanıyacaktır.  3- Yerel makamlar, kanunlarla muhtemelen öngörülen 

şartlar dâhilinde, başka devletlerin yerel makamlarıyla işbirliği yapabilirler” fıkraları 

kanunla784 onaylanan hükümler arasında yer almamış, başka bir deyişle Türkiye bu 

fıkralara çekince koymuştur. Bunlardan özellikle 2. fıkradaki hükmün ülkemizdeki 

KHGB’lerin kuruluşunu Bakanlar Kurulu iznine bağlayan uygulamaya aykırı 

düştüğü öne sürülmektedir. Çekinilen hususun uluslararası yerel birliklere katılmayla 

ilgili olduğu açıktır. 

Yerel yönetim birlikleri ile ilgili geçmişte de birçok kanun tasarısı 

hazırlanmışsa da ancak 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu785 bu konudaki 

yasal çerçeveyi sağlamıştır. Bu kanun uyarınca yerel yönetimler, görevlerinden bir 

veya birkaçını yerine getirmek üzere kendi aralarında işbirliğine gitme, hizmetin 

gerektirdiği ölçekte hizmet birimleri oluşturarak ortak ihtiyaçları karşılama amacıyla 

yerel yönetim birlikleri kurabilmektedir. KHGB’lerin yanında sulama birlikleri 

turizm, altyapı ve hizmet birlikleri, zorunlu birlikler gibi yerel yönetim birliği 

çeşitleri de bulunmaktadır. Belediye birlikleriyle ilgili hususlar daha önce ele alınıp 

incelenmişti. Özellikle çok sayıda küçük belediye olmasına rağmen bir araya gelip 

birlik oluşturamamaktan kaynaklanan hususlar Fransa örneğiyle birlikte ele alınmıştı. 

KHGB’ler bu konuda başarılı olarak değerlendirilse bile köylerin yarısının 

kapatılması, diğer yarsının da kapatılmasının planlanması nedeniyle kalıcı 

olmayacakları değerlendirilmektedir. KHGB’leri diğer birliklerden ayıran bazı 

özellikleri vardır: 

                                                 
784  21.05.1991 tarihli ve 20877 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 3723 sayılı Avrupa Yerel 

Yönetimler Özerklik Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun. 
785  11.06.2005 tarihli ve   25842 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 
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Kanunun 18. maddesine göre kurulan KHGB’lerde “Birlik başkanı merkez 

ilçelerde vali veya görevlendireceği vali yardımcısı, diğer ilçelerde kaymakamdır”. 

Bu maddenin gerçek anlamı mülki idare amirlerinin aynı zamanda bir yerel yönetim 

türünün başkanlığını da yürütmesidir. 

Aynı maddeye göre KHGB’ler “tarım ürünlerinin pazarlanması hariç olmak 

üzere, yol, su, kanalizasyon ve benzeri altyapı tesisleri ile köylere ait diğer 

hizmetlerin yürütülmesine yardımcı olmak, bizzat yapmak, yaptırmak ve kırsal 

kalkınmayı sağlamak üzere, tüm köylerin iştiraki” ile kurulmakta ve o ilçenin adını 

taşımaktadır. Böylelikle KHGB’lerin kanun öncesinde yaygın olarak yaptıkları süt 

toplama vb. tarımsal faaliyetleri yapamayacakları, daha çok alt yapı işleriyle 

uğraşacakları hükme bağlanmıştır.786 Bu arada geçmişte bazı KHGB’lerin tarımsal 

ürünlerin pazarlanması konusundaki faaliyetlerinin DPT tarafından model olarak 

gösterildiğini de hatırda tutmak gerekir. Kanun koyucu bu şekilde KHGB’lerin diğer 

birliklere göre kısıtlamaya tabi tutmuş; piyasayla ilişkisini kesmiştir. 5355 sayılı 

kanun öncesinde birliklerin gelirleri üye köylerin katılım payları yanında yörenin 

başlıca tarımsal ürünlerinin pazarlaması olmuştur. Özellikle süt ve süt ürünleri ile 

seracılık vb. faaliyetler açısından KHGB’ler üye köylerde yaşayan vatandaşların 

ürettiği tarımsal ürünlerin pazarlanmasında söz sahibi konumundaydı. Buna benzer 

şekilde geçmişte il ve ilçelerde yakacak (özellikle kömür) ihtiyacını temin etmek ve 

düzenlemekle görevli “Kömür Tevzi Komisyonu” kararları uyarınca kömür satışı, 

yüklenicilerce ya da doğrudan, KHGB’ler aracılığıyla gerçekleşebiliyordu. Kömür 

satışından gelen gelir, birlikler için önemli bir kaynak durumundaydı. KHGB’ler ve 

sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının başkanı olarak kaymakamlar 

(periyodik yakacak yardımları öncesinde) muhtaç vatandaşlara dağıtacakları 

yakacakları yine birlikler aracılığıyla getirip dağıtabiliyordu. 18. madde ile getirilen 

kısıtlamayla KHGB’lerin gelir yapısı da değişirken devletin piyasaya müdahale 

araçlarından birisi daha engellenmiştir. 

Söz konusu kanunla KHGB’lere biçilen rol merkezden gönderilen 

ödeneklerin projelere uygun olarak köylere aktarılmasıdır. Birlik başkanı olarak 

mülki idare amirleri ihale yapan, kaynak dağıtan ve bu kaynakların kullanımını 

denetleyen durumundadır. Mülki idare amirleri bu işlevleri yerine getirirken yalnız 

                                                 
786  Bu konuya örnek olarak bkz: Turan Eren, Kırsal Kalkınmada Bir Model Köylere Hizmet 

Götürme Birliği: Malkara Uygulaması, DPT Yayını, Ankara, 1992. 
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değildir. Birlik encümeni üyeleri de mülki idare amirleri ile birlikte hareket 

etmektedir. Kanun, o ilçeden seçilen il genel meclisi üyelerinin birlik meclisine ve 

içlerinden ikisinin de birlik encümenine üye olması kuralını getirmiştir. Böylelikle il 

genel meclisi üyeleri de KHGB’lerin yapısı içinde yasal statü kazanmış ve yukarıda 

belirtilen faaliyetlerin icrasında mülki idare amirlerinin ortağı konumuna gelmiştir. 

Yeni Köy Kanunu Tasarı Taslağı’nda köylere genel bütçe vergi gelirlerinden pay 

ayrılması ve bu payın KHGB’ler aracılığıyla köylere aktarılması planlanmaktadır. 

Tüzükleri gereği her köy bütçesinden belirli bir oranı KHGB’lere aktarmak 

zorundadır. Ancak daha önce değinildiği üzere köylerin çoğunda nüfus yetersiz 

olduğu için bütçe yapılmaması ya da sembolik olarak yapılması nedeniyle genelde 

KHGB’ler bu payları tahsil etmemektedir. KHGB’lerin gelir kalemleri arasında öz 

kaynaklar, özellikle tarımsal faaliyet yasağından sonra, oldukça azalmış olup 

bütçeleri hemen tümüyle il özel idaresi bütçesi ve KÖYDES Projesinden aktarılan 

ödeneklerden oluşmaktadır. 

Birliklerin önemli görevlerine karşın esasen bir boşluğu doldurmak üzere öne 

çıkarıldıkları görülmektedir. İlçe özel idareleri/yerel yönetimleri kurulması fikrinin 

dönüştüğü nokta KHGB olmuştur. Bu noktada ilçe özel idaresi kurulmasının lehinde 

olan görüşleri incelemek gerekir. İlçe özel idaresi kurularak ilçeye bir demokratik 

yerel yönetim birimi niteliği kazandırılmasını, bu birimin kırsal yöreler için temel 

hizmet birimi işlevini aksatmadan yürütmesi ve taşradaki toplumsal, siyasal ve 

ekonomik yapısıyla bağdaşacağını savunan görüşler öne sürülmüştür. İlçe özel 

idareleri kurulduğunda il özel idarelerinin işlevlerinin ne olacağı sorusuna cevap 

olarak il özel idarelerinin destek, koordinasyon ve denetim işlevlerini yürütebileceği 

öngörülmektedir.787 Ancak ilçe özel idaresi fikri en başta valilerden kabul görmemiş, 

yapılan bir araştırma kapsamında valilerin %75’i ilçe özel idareleri yararlı olmaz 

görüşünü belirtirken, kaymakamların %84’ü ise yararlı olur demiştir.788 Valilerin o 

dönemde ilçe özel idaresine karşı çıkma nedeninin il özel idarelerinin, ilçelerde icracı 

birim olmaktan çıkıp, destek ve koordinasyon işlevleri ile sınırlı kalmasına bir tepki 

olduğunu düşünmek mantığa uzak değildir. Valilerin tersine kaymakamlar ilçe özel 

                                                 
787  Daha geniş bilgi için bkz: Selçuk Yalçındağ, İlçe Özel Yönetimi: Kırsal Yöreler İçin Yeni Bir 

Demokratik Yerel Yönetim Birimi Denemesi, TODAİE Yayın No: 157, Ankara 1977; Selçuk 

Yalçındağ, “İlçe Özel Yönetimi: Bir Model Denemesi”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, 

Ankara, 1976, s. 33-73. 
788  Selçuk Yalçındağ, a.g.e, 1977, s. 69. 
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idaresi kurulması fikrini çok önceleri de desteklemişlerdir.789 Kaymakamların 

ilçelerin aynı zamanda bir yerel yönetim birimine dönüşmesiyle daha çok kaynak 

kullanma fırsatı yakalayacaklarını düşünmeleri bu anketlere verilen olumlu cevaplar 

için akla yatkın nedenlerdir. Öte yandan, kırsal kalkınmayı sağlamak amacıyla “ilçe 

özel idareleri”nin kurulmasına ilişkin görüşler 1960’lı yıllardan itibaren akademik ve 

siyasi ortamlarda tartışılmaya başlamış ama bir sonuç alınamamıştır.790 İlçe özel 

idarelerinin kurulamaması ülkenin en küçük ve en yaygın yerel yönetim birimine 

hizmet götürme sorununun KHGB’ler aracılığıyla aşılması fikrinin doğmasına neden 

olmuştur. 

KHGB’lerin ilçelerde başkanlığını kaymakamların üstlenmesi konusu 5355 

sayılı kanun öncesinde çok tartışılmıştır. Bu konuda yapılan bir araştırma 

kapsamında bu husus valilere sorulmuş ve soruları cevaplayan valilerin %88’i (54 

vali), bu uygulamanın yasal düzenlemelere aykırı olmadığı cevabını vermiştir.791 

Geçmişte ilçe özel idarelerinin kurulması fikrine karşı çıkan valilerin, 

kaymakamların KHGB başkanlığına karşı olmamasını doğru anlamak gerekir. Çünkü 

kaymakamların KHGB başkanlığı uygulamasını pratikte valilerin il özel 

idarelerindeki konumu ile karşılaştırmak mümkündür. Ayrıca ilçelerde KHGB 

başkanlığını kaymakamlar, illerde vali veya vali yardımcısı yürütmektedir. Kaynak 

sağlama işlevi nedeniyle özellikle ilçeler açısından önemli olan KHGB’ler, ilçe özel 

idaresinin yerine ikame edilen kuruluşlar olmuştur. Böylelikle valiler gibi 

kaymakamlar da bir yerel yönetim biriminin başı işlevini yürütür hale gelmiştir. 

Birlik örgütlenmesi, birliğin karar organı “birlik meclisi”, “birlik encümeni” 

ve “birlik başkanı”ndan oluşmaktadır. Birlik meclisi, birlik başkanının (merkez 

ilçelerde vali veya vali yardımcısı, diğer ilçelerde kaymakam) başkanlığında üye 

köylerin muhtarları ve ilçeden seçilen il genel meclisi üyelerinden oluşmaktadır. 

Birlik encümeni ise birlik başkanının başkanlığında, meclisin kendi üyeleri arasından 

                                                 
789  Mümtaz Soysal, Kaza ve Vilayet İdaresi Üzerinde Bir Araştırma, SBF Yayınları, Ankara 

1957; “Mülki İdare Taksimatı Anketinin Sonuçları”, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, No. 1, Ankara 

1965, s. 34; Mümtaz Soysal, “Ekonomik ve Planlı Kalkınma Karşısında Mülki İdare Amirliği 

Sistemi”, Toplumsal Yapıyla İlişkileri Açısından Türkiye’de Mülki İdare Amirliği Sistem ve 

Sorunlar, (Ed.) Kurthan Fişek, TİD Bilimsel Araştırma Dizisi No: 1, 1976, s. 141. 
790  Mustafa Kara, Mustafa Görün, “Kırsal Kalkınmada İl Özel İdarelerinin, Köylere Hizmet Götürme 

Birliklerinin ve İlçe Yönetimlerinin Rolü ve Bazı Uygulamalar”, SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, Isparta, 2008, s. 412. 
791  Bu araştırma hakkında daha geniş bilgi için bkz: Eyüp Zengin, “Mülki İdare Amirleri ve Yerel 

Yönetim Birlikleri”, Türk İdare Dergisi, Sayı 405, Ankara, Aralık 1994, s. 235-255. 
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gizli oyla seçeceği iki il genel meclisi üyesi ve iki köy muhtarı olmak üzere beş 

üyeden teşkil edilmiştir. 

Geçmişte KHGB’lerin bir üst birlik (federasyon) çatısı altında birleştirilmesi 

önerilmişse de792 5355 sayılı kanunun 20. maddesi “…il özel idarelerini ve 

belediyeleri temsil etmek üzere ülke düzeyinde sadece birer birlik kurulabilir” 

diyerek KHGB’lerin ülke düzeyinde bir üst birlik oluşturamayacağını hükme 

bağlamıştır. Bu madde mülki idare amirlerinin başkanı olduğu KHGB’lerin diğer 

yerel yönetim birlikleri ile aynı tutulmadığını göstermekte ve KHGB’lere getirilen 

bir diğer kısıtlama olarak göze çarpmaktadır. 

KHGB’lerin denetimi konusu, Türk kamu yönetiminin kendine özgü 

çözümlerinden birisinin ortaya konulmasına neden olmuştur. Çünkü bu birlikler 

reform kanunlarıyla getirilen denetim sisteminin dışında tutularak bazı istisnai 

uygulamaların konusu haline gelmiştir. Bu istisnaları şöyle açıklayabiliriz: 

Sadece köy tüzel kişilerinin üyeliğiyle oluşmaları, belediye veya il özel 

idarelerinin üye olmayışı gerekçeleriyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 2. 

maddesi ve Kamu İhale Kurulu’nun 01.04.2003 tarihli ve 2003/97 sayılı kararı 

gereğince KHGB’ler 4734 sayılı kanuna tabi değildir. İl özel idareleri birçok hizmet 

için gerekli ödeneği KHGB’lere devrederek, onlar aracılığıyla ihaleye çıkmakta ve 

böylelikle 4734 sayılı kanunun gerektirdiği uzun yasal süreçten kurtulmaktadır.793 

İl özel idarelerinin ihalelerinde KHGB’leri tercih etmesinde bir başka önemli 

neden KHGB’lerin Sayıştay tarafından denetlenmemesidir. 2006 İlerleme 

Raporu’nda dış denetim kurallarına uymadığı gerekçesiyle bu durum tenkit 

edilmiştir:794 

“Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, Ocak 2006’da değiştirilmiştir. Bu Kanun, 

köylerin, belediyelerin ve il özel idarelerinin ortak projeler yürütmelerine imkân 

                                                 
792  Eyüp Zengin, “Yerel Yönetim Birliklerinin Örgütlenmesi: Bir Model Önerisi”, Ankara 

Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 50, Sayı 1, Ankara, 1995, s. 463-464. 
793  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ihale öncesi, ihale aşaması ve ihale sonrası prosedürün uzun 

sürmesi ve itiraz olduğunda Kamu İhale Kurumu tarafından inceleme süresinin uzunluğu ile sıkça 

görülen ihalenin iptali kararları nedeniyle kaçınılması gereken bir süreç ve düzenleme olarak 

algılanmaktadır. Bu durum kanunun getiriliş amacının zıddı bir sonuç çıkarmaktadır. 
794  2006 İlerleme Raporu, s. 6,  

http://www.abgs.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/Turkiye_Ilerleme_Ra

p_2006.pdf, (09.03.2006). 

http://www.abgs.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/Turkiye_Ilerleme_Rap_2006.pdf
http://www.abgs.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/Turkiye_Ilerleme_Rap_2006.pdf


 287 

tanımaktadır. Ortak projelerin harcamaları ve bütçeleri Sayıştay’ın denetiminden muaf 

tutulmuştur. Bu durum dış denetim kurallarına uymamaktadır”. 

5355 sayılı kanunun 22. maddesinde belirtildiği gibi Sayıştay denetimine tabi 

olmayan bu birlikler sadece İçişleri Bakanlığı’na bağlı mülkiye müfettişleri 

tarafından idari denetimin yanında mali denetime de tabi tutulmaktadır. KHGB’ler 

bu yönüyle de diğer yerel yönetim birliklerinden ayrılmaktadır. Belediyeler ve il özel 

idarelerinin mali (hesap) denetimi 5018 sayılı kanun sonrasında sadece Sayıştay’ın 

yetkisine verilmiş olup, mülkiye müfettişlerinin bu yerel yönetim birimlerinde mali 

denetim yapabilmesinin belli koşulları vardır. Belediyelerin ve il özel idarelerinin 

üyesi oldukları yerel yönetim birliklerinin mali denetimi de aynı koşullara tabidir. 

Öte yanda başında bir mülki idare amiri olan KHGB’ler üzerinde tam vesayet 

uygulanmasında sakınca görülmemiştir. 

KHGB’ler, kendi tüzüğü çerçevesinde yönetilmektedir. Bu amaçla İçişleri 

Bakanlığı tarafından, ilk defa 1990’larda yayınlanan ve birliklerde standartlaşmayı 

amaçlayan tip tüzüklerde: birliğin amacı, üyeleri, karar ve yönetim organları, 

gelirleri, giderleri, faaliyet alanları, tutacağı defterler gibi hususlar açıklanmaktadır. 

KHGB’lerde özellikle yönetim ve katılım konularında çeşitli sorunlar görülmektedir. 

İlk olarak, kaymakamlara oldukça fazla sorumluluk yüklenmekte, özellikle teknik 

kapasitenin yetersiz olduğu durumlarda birlik hizmetlerinde profesyonel kadroların 

yapacakları işleri kaymakamların yerine getirmeleri gerekmektedir. İkincisi, bu 

şekilde kilit rol oynayan kaymakamların görev yerlerinin değişmesi ise hizmetlerin 

sürekliliği üzerinde olumsuz etki yaratmaktadır. Bu konuda geçmişte çok başarılı 

hizmetlerde bulunmuş KHGB’lerin başarısında kişisel pay sahibi mülki idare 

amirlerinin görevden ayrılması ile büyük sıkıntılara düşmesi gibi örneklere 

rastlanılmaktadır. Son olarak özellikle az nüfuslu ve kalan nüfusun da yaşlılardan 

oluştuğu köylerin, KHGB’lerin yönetimine katılmaları şekilden ibaret kalmaktadır. 

6360 sayılı kanunla getirilen düzenleme sonucu köylerin yarıya yakınının 

kapatılması bu birliklerden önemli bir kısmının tasfiye edilmesini gerektirmiştir. 

Hâlihazırda 400 KHGB bulunmaktadır. Yeni durumda hem kapatılan köyler hem de 

mülki idare önemli bir kurum ve mali kaynak imkânından yoksun kalmıştır. Köy 

iken il özel idaresi ve KHGB üzerinden hizmet alan bu yerleşim alanları artık 

belediyelerin mahallesi olmuştur. 
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KHGB’lerin Türk kamu yönetiminde tanınırlığı KÖYDES Projelerinin hayata 

geçirilmesiyle artmıştır. Bu noktada incelememizi aynı zamanda bir kolaylaştırıcılık 

örneği olan KHGB-KÖYDES Projeleri üzerine yoğunlaştırmamız gerekir. 

KHGB’ler, KÖYDES Projelerinin uygulanmasında, ilçe düzeyinde altyapı 

ihtiyaçlarının belirlenmesi, proje geliştirilmesi ve uygulanması konularında temel 

kurumlar olarak öne çıkmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarının ve il özel 

idarelerinin köye yönelik hizmetlerin yürütümünü KHGB’lere devredebilmesi, 

KHGB’lerin etkinliğini artırmış, bu birlikler özellikle KÖYDES Projesinin temel 

yürütücüleri konumuna gelmiştir. Bu gelişmede daha önce değinilen KHGB’lerin 

4734 sayılı kanuna ve Sayıştay denetimine tabi olmamasının getirdiği avantajlar da 

önemli ölçüde etkili olmuştur. 

2005 yılında 5286 sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kaldırılması 

ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’la795 Köy Hizmetleri 

Genel Müdürlüğü kapatılarak görevleri 79 ilde il özel idarelerine, İstanbul ve Kocaeli 

illerinde ise büyükşehir belediyelerine devredilmişti.796 Aynı yıl ülke genelinde 

(İstanbul ve Kocaeli illeri hariç) 79 ilde uygulamaya konulan KÖYDES Projesi ile 

susuz veya suyu yetersiz köy ve bağlılarının sağlıklı ve yeterli içme suyuna 

kavuşturulması ile köy yollarının kalite ve standartlarının yükseltilmesi, alt yapı 

hizmetleri konusundaki mağduriyetlerin büyük ölçüde giderilmesi ve bu alanlardaki 

hayat kalitesinin iyileştirilmesi hedeflenmiştir.  KÖYDES Projesi, yürütücüleri olan 

mülki idare amirlerinin önderliğinde, il özel idareleri ve KHGB’ler aracılığı ile yerel 

imkân ve kabiliyetleri en verimli şekilde kullanarak, henüz içme suyu ve yolu 

bulunmayan veya yetersiz olan köylerin yeterli ve sağlıklı içme suyuna 

kavuşturulmasını, köy yollarının yapılmasını ve standartlarının yükseltilmesini 

sağlamıştır. KÖYDES için her yıl ödenek dağılımı kriterleri belirlenirken daha az 

gelişmiş iller ve bölgeler lehine iyileştirmeler yapılmıştır. Bu çerçevede “Köy alt 

yapısının en sorunlu olduğu Karadeniz Bölgesi (%27,9), Doğu Anadolu Bölgesi 

(%21,3) ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerine (%14) toplam ödeneğin % 63,2 si 

aktarılarak diğer bölgelerle aralarındaki kalkınmışlık farkının azaltılması yoluna 

                                                 
795  28.01.2005 tarihli ve 25710 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 
796  O tarihte İstanbul ve Kocaeli illerinde büyükşehir belediye sınırları, mülki sınırların tamamını 

kapsamaktadır. 
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gidilmiştir”.797 KÖYDES Projesi kapsamında KHGB’lere 2005-2014 yılları arasında 

toplam 9 milyar 74 milyon TL ödenek aktarılmıştır.798 Projenin kaynaklarının 

kullanımıyla ilgili denetimler İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu tarafından 

yapılmaktadır. 

2007 yılında ayrıca kırsal kesimin diğer parçası olan nüfusu 10 binden az 

belediyelere yönelik Belediyelerin Altyapısını Destekleme Projesi (BELDES) 

uygulamaya konulmuştur. Ağırlıklı olarak yol ve içme suyu altyapısına yönelen 

BELDES Projesi, il/ilçe KHGB’ler tarafından uygulamaya konulmuştur. 2007 ve 

2008 yıllarında uygulanan, BELDES Projesi’nin799 ilginç bir özelliği KHGB’lere üye 

olmadıkları halde, nüfusu 10.000’in altında olan, bu belediyelerin proje 

kapsamındaki işlerinin denetiminin mülki idare amirleri tarafından yapılmış 

olmasıdır. Bu durum kırsal kesim olarak nitelendirilen köylerle nüfusu 10.000’in 

altındaki belediyelerin kalkınması konusunda mülki idarenin kolaylaştırıcı olarak 

kullanımına güzel bir örnektir. 2011 yılında BELDES Projesine 400 milyon TL 

ödenek ayrılarak tekrar hayata geçirilmiştir. KÖYDES ve BELDES Projeleri için 

bütçeden ayrılan kaynak önemli olsa da, yerel yönetimlerin kırsal kalkınma ile ilgili 

kaynak ihtiyacını yeterli ve istikrarlı bir şekilde karşılamaktan ziyade, gerekli yasal 

düzenlemeler gerçekleştirilinceye kadar geçici bir çözüm olarak düşünülmüştür. 

Nitekim 6360 sayılı kanun sonrası köylerin kapatılarak mahalleye dönüştürülmesiyle 

artık alt yapıya ihtiyaçlarının büyükşehir belediyeleri tarafından karşılanması yoluna 

gidilmektedir. KÖYDES Projesi ödenekleri, ağırlıklı olarak köy yolu ve içme suyu 

altyapısına aktarılmış, BELDES Projesi de aynı önceliklerle sınırlandırılmıştır. 

KHGB’lerin incelemesini tamamladıktan sonra şimdi de Türk kamu 

yönetiminin kendine özgü kurumlarından birisi olan Sosyal Yardımlaşma ve 

Dayanışma Vakıflarını inceleyelim. Vakıfların tüzel kişilikleri ve hukuki konumu 

belli olmasına karşılık, içinde hem resmi hem de sivil temsilcileri barındıran bu 

yapılar, büyük oranda merkezin gönderdiği periyodik paylarla faaliyet gösteren, 

yoksullukla mücadele alanında temel kuruluşlardır. 

                                                 
797  Köy Kanunu Tasarı Taslağı Gerekçesi, http://www.mahalli-

idareler.gov.tr/Home/Dokumanlar/koy_kanunu_tasarisi_taslagi.doc, (12.05.2010). 
798  KÖYDES’le ilgili tüm bilgilere şu linkten ulaşilabilir: 

http://www.migm.gov.tr/Koydes.aspx, (13.12.2014). 
799  Bu çerçevede, 2007 yılında 300 milyon TL, 2008 yılında 300 milyon TL olmak üzere BELDES 

Projesi ile 2.500’den fazla belediyeye yaklaşık ortalama 120 bin TL tutarında kaynak 

aktarılmıştır. 

http://www.mahalli-idareler.gov.tr/Home/Dokumanlar/koy_kanunu_tasarisi_taslagi.doc
http://www.mahalli-idareler.gov.tr/Home/Dokumanlar/koy_kanunu_tasarisi_taslagi.doc
http://www.migm.gov.tr/Koydes.aspx
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III.2.  Yoksulluk Yönetimi Aracı Olarak Sosyal Yardımlaşma ve 

Dayanışma Vakıfları 

Refah devletinin krizi küreselleşmenin hız kazanmasına ve Yeni Sağ 

ekonomik politikaların doğmasına neden olurken gelir dağılımında adaletsizlik ve 

kitlesel yoksulluğun baş göstermesi siyasi anlamda bazı tedbirler geliştirilmesini 

gerektirmiştir.800 Yeni Sağ politikaların dünya geneline yayılmasının yarattığı çeşitli 

krizler görülmektedir. Bu krizlerin en önemlisi yoksulluğun giderek artmasıdır. 

Yoksulluk en basit tanımıyla bir insanın veya hanenin temel ekonomik ihtiyaçlarını 

giderememesidir. Yeni Sağ politikaların gerçekleşmesi gittikçe artan yoksulluk, 

işsizlik ve sosyal dışlanmışlıkla sonuçlanmıştır.801 Yeni Sağ politikalara uygun 

olarak 1980'lerin başından bu yana Dünya Bankası ve IMF tarafından gelişmekte 

olan ülkelere (dış borçlarının yeniden görüşülmesinin koşulu olarak) önerilen 

“makro-ekonomik istikrar” ve “yapısal uyum” programları yüz milyonlarca insanın 

yoksullaşmasına yol açmıştır.802 Yeni Sağ politikalar yoksulluğun artmasına neden 

olurken bunun sonucunda yoksullaşan halkın yoksulluk nedeni ve kaynağı olarak 

gördükleri siyasetçilere olan tepkisini azaltmanın yanında ekonomik politikaların 

geleceğini kurtarmak üzere Dünya Bankası ve IMF gibi uluslararası kuruluşlar 

yoksulluk ve yolsuzlukla mücadeleyi teşvik eder hale gelmiştir. Akdoğan’a göre, 803   

“1990’larda pazar ilişkilerini kolaylaştıran, üretimin artmasını ve 

kalkınmanın hızlanmasını sağlayan bireylerin çıkarlarını maksimize etmeye yönelik 

sözleşmeye dayalı ilişkilerin ve bununla bağıntılı normların olumsuz sonuçları, hem 

Batılı hem de Üçüncü Dünya ülkelerinde gözlemlenmiştir”.  

1990’lı yıllardan itibaren yoksulluğun küresel bir sorun olarak algılanmaya 

başlanmasıyla, hem kavramlaştırma ve ölçme çabalarına hem de yoksullukla 

mücadele stratejilerinin geliştirilmesine uluslararası kuruluşlar da yoğun bir biçimde 

                                                 
800  Meral Sağır, “Küreselleşme Sürecinde Ulus-Devlet ve İdeolojilerin Durumu”, Amme İdaresi 

Dergisi, Cilt 37, Sayı 1, Ankara, Mart 2004, s. 88. 
801  Atilla Güney, “Bob Jessop’da Yönetişim Kavramı: Stratejik İlişkisel Devlet Biçiminden 

Yönetişim Biçimine”, Memleket Siyaset Yönetim, Sayı 1, Ankara, 2006, s. 160. 
802  Michel Chossudovsky, Yoksulluğun Küreselleşmesi, (Çev: Neşenur Domaniç), 1. Baskı, 

Çiviyazılan: 41 / Kamera 13, İstanbul, 1999, s. 12. 
803  A. Argun Akdoğan, “Toplumsal Sermaye: Yeni Sağ’ın Küresel Yüzü”, Yoksulluk, Şiddet ve 

İnsan Hakları, TODAİE İnsan Hakları Araştırma ve Derleme Merkezi Yayın No: 19, Ankara, 

Mayıs 2002, s. 75.  
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katkı vermeye başlamıştır.804 Bu çalışmanın Birinci Bölümü’nde incelediğimiz 

uluslararası kuruluşlar Yeni Sağ politikaların yayılmasını teşvik ederken öbür 

taraftan da bu politikalar sonucunda ortaya çıkan yoksulluk sorununun çözümü 

arayışlarına girmişlerdir. Yığınların yoksulluktan kaynaklı huzursuzlukları bu şekilde 

kontrol altına alınmaya; eşitsizliğin yaratacağı muhtemel sorunlar önlenmeye 

çalışılmaktadır. Çünkü rekabetin öne çıkarılması rekabet yeteneğinden yoksun 

olanların dezavantajlı hale gelmesine neden olmuştur. Bu sakıncalardan dolayı 

gelişmiş ülkeler vatandaşlarını sosyal güvenlik şemsiyesi altına almaktadırlar. Sosyal 

güvenlikten mahrum insanlar ise sosyal yardımlarla desteklenmektedir. Sosyal 

yardım hizmetleri, devletin, nüfusun türlü nedenlerle kendi kendine bakım ve 

gelişimini sağlama imkânı bulunmayan kesimlerine yardımcı olma işlevini anlatır.805 

Bu nedenle sosyal güvenlikten daha dar bir kavramdır. Dar çerçevesine rağmen 

yoksullukla mücadelenin önemli araçlarından biri olan sosyal yardımlar, muhtaç 

kişilere devlet tarafından karşılıksız olarak yapılan ayni ve nakdi transferlerdir.806 

Türkiye’de özellikle Birinci Bölüm’de ayrıntılı incelediğimiz 1980 sonrası 

yapısal uyarlama reformları ile paralel biçimde görevlerinde yaşanan dönüşümle, 

daha önce var olmayan ama kurulduktan sonra oldukça önemli hale gelen kurul ve 

komisyonların başı olarak mülki idare amirlerine farklı görevler yüklenmiştir. 

Bunların en önemlileri arasında piyasa ekonomisine geçiş sürecinde sosyal devlet 

uygulamalarının azalması kaygılarının önüne geçmek için kurulan SYDV’ler 

sayılabilir. Sui generis bir örgütlenmeye sahip bu kurullar yapısı içinde sivil nitelikli 

ve STK temsilcisi üyeleri barındırması nedeniyle “yönetişim” uygulamalarına örnek 

teşkil etmekte olup mülki idare esas alınarak kurulmuş, kolaylaştırıcı olarak kullanım 

amacıyla bu sistemin içine yerleştirilmiş kamu kurumu niteliğinde sivil toplum 

kuruluşu görünümündedirler.807 Yoksulluk ve sıkıntı içinde ve yardıma ihtiyacı 

                                                 
804  Naci Gündoğan, “Türkiye’de Yoksulluk ve Yoksullukla Mücadele”, Ankara Sanayi Odası 

Dergisi, Ankara, Ocak/Şubat 2008, s. 42. 
805  Birgül Ayman Güler, “Sosyal Devlet ve Yerelleşme”, Memleket Siyaset Yönetim, Mayıs 2006, 

s. 3, http://www.yayed.org/uploads/yuklemeler/msy-2-3.pdf, (12.03.2011). 
806  Hande Hacımahmutoğlu, Türkiye’deki Sosyal Yardım Sisteminin Değerlendirilmesi, 

Yayınlanmamış DPT Planlama Uzmanlığı Tezi, Ankara, 2009, s. v. 
807  3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca mülkî 

idare amirleri vakfın tabii başkanı olup, illerde belediye başkanı, defterdar, il millî eğitim müdürü, 

il sağlık müdürü, il tarım müdürü, il sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu müdürü ve il 

müftüsü; ilçelerde belediye başkanı, mal müdürü, ilçe millî eğitim müdürü, Sağlık Bakanlığının 

ilçe üst görevlisi, varsa ilçe tarım müdürü ve ilçe müftüsü vakfın mütevelli heyetini oluşturur. 

Ayrıca her faaliyet dönemi için, il dahilindeki köy ve mahalle muhtarlarının valinin çağrısı 

http://www.yayed.org/uploads/yuklemeler/msy-2-3.pdf
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bulunan vatandaşlar ile gerektiğinde, her ne biçimde olursa olsun Türkiye’ye kabul 

edilmiş ve gelmiş olan kişilere yapılacak yardımlar ve sosyal adaleti pekiştirici 

önlemler alınması işleri için yoksullukla mücadelede önemli bir araç olarak, 3294 

sayılı kanunla808 merkezde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu 

(SYDTF), il ve ilçelerde de fonun uzantısı olan SYDV’ler kurulmuştur. Zabcı’ya 

göre, 809 

“Ülkemizde kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının esas 

amacı, diğer bazı ülke örnekleriyle birlikte ele alındığında, ülkemizde 1980’de 

başlayan yapısal reformların tamamlayıcı bir parçası olarak yoksulluğu azaltma 

projelerini uygulamaya koymaktır”.  

Gelişmiş ülkelerde sosyal güvenlik sisteminin bir parçası olarak kullanılan bu 

tür yapılar, Türkiye örneğinde özgün bir hale bürünmüştür. Kuruldukları dönemde 

esnek kullanımı nedeniyle bütçe dışı fon kurmak yaygın bir gelenektir. SYDTF bu 

kapsamda kurulurken Fon Kurulu’nun vakıflara Fon’dan para dağıtımı yaparken il ve 

ilçenin gelişmişlik kriterini, nüfusunu, o il veya ilçeden yapılan bağışların miktarını, 

işsizlik durumunu göz önüne alması öngörülmüştür. Doğrudan yoksullukla 

                                                                                                                                          
üzerine yapacağı toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla kendi aralarından seçecekleri birer 

muhtar üye ile ilde kurulan ve bu Kanunda belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunan sivil 

toplum kuruluşlarının yöneticilerinin kendi aralarından seçecekleri iki temsilci ve hayırsever 

vatandaşlar arasından il genel meclisinin seçeceği iki kişi; ilçe dahilindeki köy ve mahalle 

muhtarlarının kaymakamın çağrısı üzerine yapacağı toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile 

kendi aralarından seçecekleri birer üye ile ilçede kurulu ve bu Kanunda belirtilen amaçlara 

yönelik faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin kendi aralarından seçecekleri 

bir temsilci ve hayırsever vatandaşlar arasından il genel meclisinin seçeceği iki kişi mütevelli 

heyetinde görev alırlar. İl veya ilçede bu Kanunda belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunan 

sivil toplum kuruluşu olmaması halinde, hayırsever vatandaşlar arasından il genel meclisinin 

seçeceği üçüncü bir kişi daha mütevelli heyetinde görev yapar. Bu maddeye 20.02.2014 tarihinde 

6525 sayılı kanunla yapılan eklemeye göre, büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il ve ilçe 

sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarında, ikinci fıkrada hayırsever vatandaşlar arasından 

seçileceği belirtilen iki üye; il sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları için doğrudan vali 

tarafından, ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları için ise kaymakamın teklifi üzerine 

vali tarafından belirlenir. Ayrıca, il veya ilçede bu Kanunda belirlenen amaçlara yönelik faaliyette 

bulunan sivil toplum kuruluşu bulunmaması hâlinde il sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları 

için doğrudan vali tarafından, ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları için ise 

kaymakamın teklifi üzerine vali tarafından üçüncü bir kişi daha belirlenir. İl veya ilçe sınırları 

içerisinde köy bulunmaması hâlinde, köy muhtarı yerine bir mahalle muhtarı daha mütevelli 

heyetinde görev yapar. İlde vali, bir vali yardımcısını başkan vekili olarak; büyükşehir belediye 

başkanı, genel sekreteri veya genel sekreter yardımcısını; il belediye başkanı da bir belediye 

başkan yardımcısını toplantılarda kendisini temsil etmek üzere görevlendirebilir.  
808  04.06.1986 tarihli ve 19134 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Sosyal 

Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu. 
809  Filiz Çulha Zabcı, “Sosyal Riski Azaltma Projesi: Yoksulluğu Azaltmak mı, Zengini Yoksuldan 

Korumak mı?”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 58, Sayı 1, Ankara, 2003, s. 236. 
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mücadelenin bir parçası olarak, mülki idare amirleri devletin taşradaki temsilcisi 

konumuyla yoksulların korunması ve gözetilmesi konusunda kolaylaştırıcılık 

işlevleriyle donatılmıştır. 

Yoksulluğu sadece açlık ya da yeterince beslenebilecek gıdaya sahip 

olamamak şeklinde tanımlamak sorunun birçok boyutunu gözden kaçırmak anlamına 

gelir. Başta gıda olmak üzere giyim, barınma, eğitim, sağlık, vb. ihtiyaçların da 

giderilmesi SYDV’lerin görev alanına girmektedir. SYDV’ler her ay SYDTF 

kaynaklarından nüfus esasına göre maddi destek aldığı gibi hazırladıkları projeler 

çerçevesinde de kaynak sahibi olabilmekte ve bu projelerden faydalanan vatandaşlara 

çeşitli yardımlar yapabilmektedir. Yine arıcılık, hayvancılık, seracılık vb. konularla 

ilgili projelerle kırsal kalkınma; iş edindirme projeleri ile küçük esnaflık 

desteklenmektedir. 

SYDV’lerin Türk kamu yönetiminde kalıcı olacağının anlaşılması uzun 

sürmemiştir. Çünkü 1990’larla beraber yoksulluk yönetimi dünyada da öne çıkmaya 

başlamıştır. Dünya Bankası tarafından 1990 yılında hazırlanan Dünya Kalkınma 

Raporu’nda yoksulluğun ana tema olarak işlenmesi, yoksulluk çalışmalarını ve 

araştırmalarını hızlandırmıştır. Bu gelişmeler sonucu yoksulluğun ekonomik bir olgu 

olmanın ötesinde toplumsal, siyasal ve kültürel sorunları da içeren çok boyutlu bir 

sorun haline dönüşmesiyle, uluslararası kuruluşların da konuya olan ilgileri artmıştı. 

İstikrar programlarının uygulandığı ülkelerde toplumun çeşitli kesimlerinin yoğun 

eleştirilerine maruz kalan Dünya Bankası ve IMF, 1999’da Yoksulluğu Azaltma 

Stratejisi’ni başlatmışlardır.810 Bu projenin Türkiye ayağı Sosyal Riski Azaltma 

Projesi (SRAP) olarak adlandırılmıştır.811 SRAP olarak bilinen program 2001 yılında 

                                                 
810  Filiz Çulha Zabcı, “A Poverty Alleviation Programme in Turkey: the Social Risk Mitigation 

Project”, South-East Europe Review, Vol. 1, 2006, s. 112. 
811  SRAP olarak bilinen program 2001 yılında uygulanmaya başlanan ekonomik reform programının 

olumsuz sosyal etkilerini azaltmak ve sosyal yardım sistemini güçlendirmek amacıyla Dünya 

Bankası ve T.C. Hükümeti arasında 14 Eylül 2001 tarihinde imzalanan bir ikraz anlaşması ile 28 

Kasım 2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Proje kapsamında; 500 milyon ABD doları Dünya 

Bankası, 135,5 milyon ABD doları ise T.C. Hükümeti tarafından olmak üzere toplam 635,5 

milyon ABD doları SYDTF’nin kullanımına verilmiştir. SRAP dört bileşenden oluşmaktadır: 1) 

Hızlı yardım bileşeni, 2)Kurumsal gelişim bileşeni, 3) Şartlı nakit yardımları bileşeni (ŞNT), 4) 

Yerel girişimler bileşeni. Proje 31 Mart 2007’de sona ermiştir. SRAP Yerel Girişimler Bileşeni 

kapsamındaki proje destekleri (Gelir Getirici, İstihdama Eğitimi, İşbirliğine yönelik sosyal 

yardım/hizmet amaçlı, geçici istihdam ve toplum kalkınması projeleri) ve Şartlı Nakit Transferi 

Bileşeni (ŞNT Sağlık ve Eğitim Yardımları) 31 Mart 2007 tarihinden itibaren Sosyal 

Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü'nün sosyal yardım ve proje destek programları 
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uygulanmaya başlanan ekonomik reform programının olumsuz sosyal etkilerini 

azaltmak ve sosyal yardım sistemini güçlendirmek amacıyla Dünya Bankası ve Türk 

Hükümeti arasında 14 Eylül 2001 tarihinde imzalanan bir ikraz anlaşması ile 28 

Kasım 2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Böylelikle Birinci Bölümde incelediğimiz 

SYDV’ler, özellikle SRAP gibi dış kaynaklı bazı projeleri uygulayarak yoksulluk 

yönetiminde Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlarından destek almıştır. BM de 

yoksulluğu en önemli sorunları arasında kabul ederek onunla mücadele amacıyla 

1997-2006 yıllarını kapsayan yoksullukla mücadele (the Eradication of Poverty) 

planı geliştirmiştir.812 Bu planın 2008-2017 yıllarını kapsayan ikinci aşaması da 

hâlihazırda hayata geçmiştir.813 Yoksullukla mücadelenin önemi Türkiye’de yoksul 

kesimin büyüklüğünden kaynaklanmaktadır. Yoksul kesimin büyüklüğünü anlamak 

için 1998 AB İlerleme Raporu’nda verilen “nüfusun %38’inin, yurt içi kriterlere göre 

bile yoksul olduğu” bilgisini hatırlamak yeterlidir.814 Gelir dağılımındaki adaletsizlik 

ve bunun sosyal hayata yansımaları sosyal yardım ve hizmetleri daha da önemli hale 

getirmiştir. Bu durum dikkate alınarak önce SYDV’ler ile yoksul ve dar gelirli 

vatandaşlara maddi yardımda bulunulması amaçlanmış, daha sonra uygulamaya giren 

yeşilkart ile de bu vatandaşların sağlık giderleri devlet tarafından karşılanmaya 

başlanmış; 5510 sayılı kanun sonrasında yeşilkart uygulamasına son verilerek yine 

valilik ve kaymakamlıkların bünyesinde yapılan gelir testine göre vatandaşlar çeşitli 

derecelerde sigorta primi ödeyecek biçimde sınıflandırma yapılmıştır. 

6360 sayılı kanun sadece büyükşehirlerde değil SYDV’lerin üye yapısında da 

değişikliğe neden olmuştur.815 Söz konusu değişiklik 6360 sayılı kanunun kendisiyle 

                                                                                                                                          
bünyesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynaklarıyla sürdürülmektedir. 

http://www.sydgm.gov.tr/tr/, (15.06.2010). 
812  http://www.un.org/esa/socdev/social/poverty/2nddecade.html, (09.10.2010). 
813  Planın İngilizce metni için bkz: UN System-Wide Plan of Action on the Second United Nations 

Decade for the Eradication of Poverty (2008-2017), 

http://www.un.org/esa/socdev/social/poverty/docs/planofaction.pdf, (09.10.2010). 
814  1998 AB İlerleme Raporu,  

http://www.abgs.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/Turkiye_Ilerleme_Ra

p_1998.pdf, (07.07.2011). 
815  27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6525 sayılı kanunun 18. 

maddesine göre; “Büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il ve ilçe sosyal yardımlaşma ve 

dayanışma vakıflarında, ikinci fıkrada hayırsever vatandaşlar arasından seçileceği belirtilen iki 

üye; il sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları için doğrudan vali tarafından, ilçe sosyal 

yardımlaşma ve dayanışma vakıfları için ise kaymakamın teklifi üzerine vali tarafından belirlenir. 

Ayrıca, il veya ilçede bu Kanunda belirlenen amaçlara yönelik faaliyette bulunan sivil toplum 

kuruluşu bulunmaması hâlinde il sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları için doğrudan vali 

tarafından, ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları için ise kaymakamın teklifi üzerine 

http://www.sydgm.gov.tr/tr/
http://www.un.org/esa/socdev/social/poverty/2nddecade.html
http://www.un.org/esa/socdev/social/poverty/docs/planofaction.pdf
http://www.abgs.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/Turkiye_Ilerleme_Rap_1998.pdf
http://www.abgs.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/Turkiye_Ilerleme_Rap_1998.pdf
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yapılmamış ama ortaya çıkan yeni duruma uyum sağlama amacıyla 6525 sayılı 

kanunla gerçekleştirilmiştir. İllerde vali, ilçelerde kaymakamın başkanı olduğu bu 

vakıflara 3294 sayılı kanun, daha sonra çıkarılan kanunlar ve Bakanlar Kurulu 

Kararları ile verilen görevler şunlardır:816 

 Yoksul kişi ve ailelerin maddi sıkıntılarını karşılamak üzere SYDV’lere 

her ay periyodik kaynak aktarmak; 

 Doğal afetler ve yangından zarar görenlerin mağduriyetlerinin 

giderilmesine katkıda bulunmak; 

 Özürlü yurttaşların her türlü araç-gereç (işitme cihazı, sakat arabası vb.) 

gereksinimleri karşılamak; ayrıca, Özürlüler İdaresi’nin özürlülere yönelik 

olarak oluşturduğu projeleri desteklemek; 

                                                                                                                                          
vali tarafından üçüncü bir kişi daha belirlenir. İl veya ilçe sınırları içerisinde köy bulunmaması 

hâlinde, köy muhtarı yerine bir mahalle muhtarı daha mütevelli heyetinde görev yapar. İlde vali, 

bir vali yardımcısını başkan vekili olarak; büyükşehir belediye başkanı, genel sekreteri veya genel 

sekreter yardımcısını; il belediye başkanı da bir belediye başkan yardımcısını toplantılarda 

kendisini temsil etmek üzere görevlendirebilir.” 
816  SYDV’lerin gelişimine bakmak için geçmişten bu yana yapılarında meydana gelen değişikliklere 

göz atmak yararlı olacaktır: 

 3816 sayılı “Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek 

Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun” ile yeşilkart alacak durumda olmayanların 

ödeme gücünü aşan sağlık hizmetlerinin ücret ve bedellerinin karşılanmasında 3294 sayılı kanun 

hükümlerinin uygulanmaya devam edileceği kabul edilmiştir. 

 Erzincan, Gümüşhane ve Tunceli depremlerinde ile hayatlarını kaybeden vatandaşların 

yakınlarına ve depremde sakat kalanlara yapılacak nakdi yardımın SYDTF’dan karşılanması 

öngörülmüştür. 

 Terörle mücadele nedeniyle köyleri boşaltılan üniversite çağındaki öğrencilere ve ölenlerin 

çocuklarına yükseköğrenimleri süresince Başbakanlıkça SYDTF’dan karşılıksız burs verilmesi, 

terörden zarar gören, can ve mal kaybına uğrayan vatandaşlara öncelikle yardım yapılması, ilk ve 

orta öğretim çağındaki şehit çocuklarının öğrenim masraflarının karşılanması kabul edilmiştir.  

 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu ve 3294 sayılı kanuna göre toplanacak her türlü yardımlarda 

uygulanacak esas ve usulleri belirten “Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik” 

ile de kurban derisi, bağırsak toplama, fitre ve zekât zarfı dağıtma biçimi, giderler ve gelirlerin 

paylaştırılmasına ait usul ve esaslar belirlenerek SYDV’ler görevli ve yetkili kılınmıştır. 

 Muhtaç erbaş ve er aileleri için kanunun uygulanmasından doğacak sağlık hizmeti ve tedavi 

giderlerini karşılamak üzere her yılın bütçesine konulacak ödenekten Maliye Bakanlığı’nca 

hastanelerin bağlı bulunduğu bakanlık ve üniversite bütçelerine aktarma yapılacağı, hastane 

eczanelerinden sağlanamayan ilaç ve tıbbi araç ve gereç bedellerinin SYDTF’dan karşılanacağı 

belirtilerek bu ödemeler için her yılın bütçesine imkânlar dâhilinde konulacak ödeneğin Maliye 

Bakanlığı’nca, Fon”a aktarılması kararlaştırılmıştır.  

 5263 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun’la, 3294 sayılı kanunun uygulanmasını sağlamak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 

Genel Müdürlüğü kurulmuş ve 3294 sayılı kanunun bazı maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. 

Ayrıca bu kanun SYDV’lerin “Mütevelli Heyetlerinin oluşumunu” yeniden düzenlemiştir. İlk 

haliyle daha objektif ama halktan kopuk olarak değerlendirilen SYDV’ler yeni haliyle de 

objektiflikten uzak ve yardımların dağıtılmasında siyasal etkilere daha açık olmakla eleştirilmiştir. 
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 Yoksulların iş kurma, mesleki eğitim ve istihdamına yönelik olarak 

SYDV’lerce geliştirilen projelere kaynak tahsis etmek (Meyvecilik, 

arıcılık, seracılık, halıcılık, kilimcilik, hayvancılık, el sanatları vb.); 

 Göçe maruz kalan il ve ilçeler ile işsizliğin ve yoksulluğun belirginlik 

taşıdığı yerlerde aşevleri açmak; 

 Yükseköğrenim gören gençlere karşılıksız burs vererek destek sağlamak 

(daha sonra Yurt-Kur’a kaynak aktarmakla yetinmiştir); 

 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) tarafından sosyal 

incelemeleri yapılan ekonomik ve sosyal yoksunluk içindeki ailelere destek 

vermek; 

 İstihdama yönelik projeleri desteklemek. 

Yukarıda sayılan hizmet türlerine bakıldığında mülki idarenin SYDV’ler 

aracılığıyla gelir durumuna göre vatandaşların önemli bir bölümüne hizmet verme 

şansının olduğu anlaşılmaktadır. SYDV’ler, mülki idarenin katkısıyla Türk kamu 

yönetimi ile bütünleşebildiği için sosyal yardımları tek çatı altında toplamayı 

amaçlayan ve 5502 sayılı kanunla kurulan Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesindeki 

Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü 633 sayılı KHK ile kaldırılmıştır.817 Sosyal 

yardımların, sosyal güvenlik kuruluşlarıyla birleşmesi aynı nedenle mümkün 

olamamıştır. Bu durum çalışmanın başında belirttiğimiz “maymuncuk” benzetmesine 

güzel bir örnektir. KHGB’ler ve SYDV’ler gibi mülki idarenin yakın gözetimi 

altında hayata geçirilen kurum ve kuruluşlar kalıcı olabilmiştir. 

Mülki idarenin kolaylaştırıcı olarak kullanımına güzel bir örnek olan 

SYDV’ler gibi bünyesinde sivil üyeler barındıran bir diğer yapı Kalkınma 

Ajanslarıdır. Göreceli olarak Türk kamu yönetiminde daha geç sahne alan bu yapılar 

doğrudan kurum transferi olarak AB tarafından dayatılmıştır. 

 

III.3. İktisadi ve Bölgesel Yakınlaşma: Kalkınma Ajansları 

Türkiye’nin, kalkınma ajansları ile ciddi anlamda ilk tanışması AB 

adaylığının tescil edildiği 1999 Helsinki Zirvesi sonunda gerçekleşmiştir. AB’ye 

adaylık süreciyle birlikte Türkiye, 40 yıldır uygulamakta olduğu teşvik sistemine 

                                                 
817  08.06.2011 tarihli 27958 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK. 
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dayalı bölgesel gelişme politikalarını terk ederek, yeni bir uygulamaya geçmiştir.818 

AB Komisyonu’nun hazırlamış olduğu Katılım Ortaklığı Belgesi’nde orta vadede 

yapılması gereken düzenlemeler arasında yer alan “kalkınma ajansları oluşturmak” 

amacını gerçekleştirmek için yasal düzenlemeler süreci başlatılmıştır. Yine AB 

İlerleme Raporları da, ajansların resmen kurulmasına kadar konuyu sürekli olarak 

gündemde tutmuştur. Ajansların Türkiye’deki geçmişine bakıldığında ilk olarak 

28.08.2002 tarihli ve 4720 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi’nden819 söz etmek 

gerekir. Kararname ile bölgesel istatistiklerin toplanması, geliştirilmesi, bölgelerin 

sosyo-ekonomik analizlerinin yapılması, bölgesel politikaların çerçevesinin 

belirlenmesi ve AB İstatistik Sistemine uygun karşılaştırılabilir istatistiki veri tabanı 

oluşturulması amacıyla ülke genelinde İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması 

(The Nomenclature of Territorial Units for Statistics-NUTS) tanımlanmıştır. 

Kararname ile mevcut 81 il Düzey III, bu Düzey III kapsamındaki komşu illerin 

gruplandırılması sonucu 26 Düzey II ve Düzey II istatistiki bölge birimlerinin 

gruplandırılması sonucu tanımlanmış 12 Düzey I oluşturulmuştur.  

Devlet Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan bir rapora820 göre kalkınma 

ajanslarının kurulmasının 3 nedeni vardır: bölgesel gelişmişlik farkları, bölgesel 

gelişme politikalarının yeterince başarılı olamaması ve küresel gelişmelerle AB’ye 

uyum süreci. Kalkınma ajanslarının kurulmasına gerekçe olarak gösterilen en önemli 

husus bölgesel gelişmişlik farklılıklardır. Toplumların sosyo-ekonomik çeşitliliği 

coğrafi mekânlarda da yansımasını bulmaktadır. Bu farklılaşma özellikle az gelişmiş 

ülkelerde, “bölgeler arası ekonomik ve sosyal dengesizlik” sorunu olarak ortaya 

çıkmaktadır. Bölgeler arası dengesizliğin en önemli nedenleri olarak, yeraltı ve 

yerüstü kaynaklarının, nüfus ve sermayenin, tarihsel ve kültürel birikimlerin yersel 

yoğunlaşmalarındaki farklılıklar sayılabilir.821 Türkiye bölgelerarası dengesizliği 

derinden yaşayan bir ülkedir. Bu nedenle bölgeler arası gelişmişlik farkları hep 

                                                 
818  Mürteza Hasanoğlu, Ziya Aliyev, “Avrupa Birliği ile Bütünleşme Sürecinde Türkiye’de Bölgesel 

Kalkınma Ajansları”, Sayıştay Dergisi, Sayı 60, Ankara, Ocak-Mart 2006, s. 81. 
819  22 Eylül 2002 tarihli ve 24884 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak, yürürlüğe giren bu 

kararname bölgesel istatistiklerin toplanması, geliştirilmesi, bölgelerin sosyo-ekonomik 

analizlerinin yapılması, bölgesel politikaların çerçevesinin belirlenmesi ve AB Bölgesel İstatistik 

Sistemine uygun, karşılaştırılabilir istatistiki veri tabanı oluşturulması amacıyla ülke çapında 

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırmasının tanımlanmasına ilişkindir. 
820 Rapor hakkında bkz: Türkiye’nin Kalkınma Ajansları Uygulamasının Değerlendirilmesi, 

http://www.tccb.gov.tr/ddk/20140130-2014-03.PDF, (12.05.2014). 
821  Gülen Elmas, Küreselleşme Sürecinde Bölgesel Dengesizlikler, Nobel Yayınları, Ankara 2001, 

s. 2. 

http://www.tccb.gov.tr/ddk/20140130-2014-03.PDF
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önemli bir sorun olarak görülmüş ve çözüm yolları aranmıştır. Sekizinci Beş Yıllık 

Kalkınma Planı bölgesel gelişmişlik farklarına ilişkin şu rakamları kullanmaktadır:822 

“1996 yılında yapılan bölgelerin sosyoekonomik gelişmişlik endeksi 

sonuçlarına göre, Marmara (1,69), Ege (0,5), İç Anadolu (0,46) ve Akdeniz (0,06) 

Bölgeleri Türkiye ortalamasının üzerinde; Karadeniz (-0,54), Güneydoğu Anadolu (-

1,03) ve Doğu Anadolu (-1,13) Bölgeleri ise Türkiye ortalamasının altında kalmıştır. 

Nitekim bölgeler itibarıyla kişi başına GSYİH endeks değeri; 1983-1998 döneminde 

Türkiye 100 iken; Marmara (156) ve Ege (125) Bölgelerinde Türkiye değerinin 

üzerinde; Karadeniz (68), Güneydoğu Anadolu (56) ve Doğu Anadolu (41) 

Bölgelerinde Türkiye endeks değerinin altında kalmıştır. Akdeniz (95) ve İç Anadolu 

(91) Bölgeleri ise, Türkiye ortalamasına en yakın endeks değerlerine sahiptir”.  

Rakamlardan anlaşıldığı üzere bazı bölgeler gelişmişlik düzeyi bakımından 

AB ortalamasına yakın düzeyde iken bazı bölgeler çok düşük oranda kalmaktadır. 

2002 AB İlerleme Raporu verilerine göre kalkınmada öncelikli yöreler, ülke coğrafi 

alanının yarısından fazlasını ve nüfusun üçte birinden çoğunu oluşturmaktadır. Bu 

yörelerde kişi başına düşen GSYİH, ülke ortalamasının %56’sı (AB ortalamasının 

%19’u) kadardır.823 Görüldüğü gibi kalkınma ajanslarının kurulduğu dönemde bazı 

bölgeler değil gelişmiş diğer bölgelere göre, ülke ortalamasına göre bile yarı yarıya 

daha az gelişmiştir. AB ortalaması ile kıyaslandığında bu rakam 1/5’e düşmektedir. 

Bölgeler arası dengesizliğin giderilerek bütünleşmenin sağlanması, yaşam kalitesinin 

yükseltilmesi, toplumsal ve ekonomik dengenin düzenlenmesi, kültürel gelişmenin 

hızlandırılması önemlidir.824  

Diğer bir önemli neden olarak son dönemdeki bölgesel farklıkların 

giderilmesiyle ilgili yaşanan süreçte 1987’de başlayan AB’ye üyelik başvurusunun 

da önemli katkısı vardır. Türk kamu yönetiminde daha önce görülmeyen bu yapılar 

AB müzakere süreci ile birlikte yasal zemin bulmuştur. AB üyesi ülkeler bölgeler 

arasındaki dengesizliklerin giderilmesi amacıyla, küresel rekabetçi ekonominin 

gereği olarak, çeşitli politikalar uygulamaya başlamıştır. Ülkemizde merkezi 

yönetimden bağımsız bir idari birim olarak, sınırları çizilmiş bir bölgenin sosyo-

                                                 
822  Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, DPT Yayını, Ankara, 2000, s. 70. 
823  2002 İlerleme Raporu, http://ekutup.dpt.gov. tr/ab/uyelik/ilerle02.pdf, (07.07.2011).  
824  Mehmet Erdoğan, “Bölgesel Kalkınma ve Kızılırmak Orta Anadolu Proje Önerisi”, Türk İdare 

Dergisi, Sayı 440, Ankara, 2003, s. 215.  
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ekonomik koşullarını geliştirme ve bölgesel dengesizlikleri giderme amacıyla 

kalkınma ajansları kurulmuştur. Bu ajanslar, “belirli bir coğrafi alan için ortak ilgi 

misyonu, yerel veya bölgesel kamu ve özel mercileri ve kuruluşlarıyla önemli 

düzeyde işbirliği içinde yürüten özerk bir yapı” olarak tanımlanabilir.825 Kalkınma 

ajansları, özel sektörün ve yerel aktörlerin bölgesel kalkınmaya yönelik yönetişimci 

girişimlere katılımını sağlamaktadır. Yapısal olarak yerelde kamu-özel sektör işbirliğine 

zemin hazırlayacak biçimde tasarlandıklarından yönetişimci yaklaşıma uygun olarak 

kurulmuşlardır. Kalkınma ajanslarının AB baskısı ile kurulması nedeniyle onların bir 

politika (kurum) transferi örneği olup olmadığı sorusu farklı şekillerde 

cevaplanmaktadır. Bu kapsamda sorunun cevabının iki hususla ilgili olduğu ifade 

edilmektedir:826 

- Türkiye’nin bölgesel yönetimlere bakış açısı; 

- Türkiye’nin bölgesel kalkınmayı algılama biçimi. 

Kalkınma ajansları ile ilgili çıkarılan mevzuat incelendiğinde kalkınma 

ajanslarının kuruluşunun “zorunlu” bir politika transferi olduğu anlaşılmaktadır.827 

Bu ifadeyi biraz daha somutlaştırmak gerekir. Çünkü Evans ve Davies’e göre bir 

ülkede uygulanan politikanın transfer edilmediğinin kanıtları o ülkede o politikanın 

öncüllerinin bulunması ile yeni ve yenilikçi bir politika olmasıdır.828 Söz konusu 

tespitten yola çıktığımızda tersine bir yargıyla kalkınma ajanslarının öncüllerinin 

bulunmaması ve ülkenin eskiden beri aslında bölgesel gelişmişlik farkları konusunda 

yasal ve kurumsal olarak yaptıkları birlikte değerlendirilerek kalkınma ajanslarının 

politika transferi oldukları söylenebilir. 

Mülki idare amirleri, çeşitli mevzuat hükümleri uyarınca görev yaptıkları il ve 

ilçelerin ekonomik kalkınmasını sağlamak üzere çeşitli eşgüdüm ve denetim 

yetkileriyle donatılmıştır. Türkiye’deki, bölgesel gelişmişlik farklılığı, mülki idarenin 

görev önceliklerinde de değişikliklere yol açmaktadır. Örneğin, az gelişmiş bir bölge 

                                                 
825 James T. Hughes, “The Role of Development Agencies in Regional Policy: An Academic and 

Practitioner Approach”, Urban Studies, Vol. 35, Issue 4, April 1998, p. 615. 
826  Zahid Sobacı, “Regional Development Agencies in Turkey: Are They Examples of Obligated 

Policy Transfer?”, Public Organization Review, No 9, November 2008, p. 52. 
827  Daha ayrıntılı bilgi için bkz: Barış Övgün, “Bir Politika Transferi Örneği: Kalkınma Ajansları”, 

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 62, Sayı 3, Ankara, 2007, s. 233-255. 
828  Mark Evans, Jonathan Davies, “Understanding Policy Transfer: A Multi-Level, Multi-

Disciplinary Perspective”, Public Administration, Vol. 77, No. 2, 1999, p. 382. 
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içinde yer alan illerde mülki idare amirleri, yerel ihtiyaçlara cevap vermek için 

devletin öncü rolünü yerine getirirken, gelişmiş bölgelerde öncelikler farklı olmakta; 

daha düşük bir görüntü sergilenmektedir. 

Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının bu kadar fazla olması noktasında mülki 

idareye yöneltilen eleştiriler de vardır. Bu eleştiriler en yoğun olarak Sekizinci Beş 

Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu’nda kendini 

göstermektedir.829 Rapora göre, il ve ilçelerde ekonomik gelişme ve genel olarak 

kalkınmada kanunlarla kendilerine önemli görev ve sorumluluklar verilen mülki 

idare amirlerinin; yöresel ekonomik ve sosyal gelişmede, planlı kalkınmada ve kamu 

hizmetlerinin etkin olarak sunulmasında yeterince işlevsel olamadıkları 

belirlenmiştir. Buna neden olarak da, özellikle, siyasi çevrenin, menfaat gruplarının 

ve hiyerarşik makamların baskı ve müdahaleleri, siyasi iktidarların gerekli maddi ve 

idari desteği sağlamamaları, gereksiz formaliteler, kırtasiyecilik vb. biçimlerde 

ortaya çıkan bürokratizm, kararların alınması ve uygulanmasındaki merkeziyetçilik 

ve yasal kısıtlamalar gösterilmiştir. 

Rapora göre illerde ve ilçelerde ekonomik ve sosyal gelişmenin 

sağlanmasında, mevcut mülki idare yeterince tesirli olamamakta, yöresel 

kalkınmadaki başarı, çoğu kez mülki idare amirleri ve diğer yöneticilerin kişisel 

gayretlerine bağlı kalmaktadır. Buna karşılık rapor il ve ilçe kuruluşlarıyla, onların 

yetkili yöneticileri olan vali ve kaymakamların yönetimin birer unsuru olarak yöresel 

gelişmenin hızlandırılmasına önemli katkılarda bulunabileceğine inancını ifade 

etmektedir. 

Bu tespitlerde farklı derecelerde doğruluk payı bulunsa da mülki idarenin 

özellikle il/ilçelerde kurulu başta tarım müdürlükleri olmak üzere çeşitli yasal ve 

kurumsal araçlarla kırsal kalkınmada önder rolü oynadığını belirtmek gerekir. 5442 

sayılı kanunda çok vurgulanmayan mülki idare-ekonomi ilişkisi konusu, bu bölümün 

I.1.a alt başlığı içerisinde belirtildiği üzere zamanla mülki idare amirleri tarafından 

birinci öncelikli işlev konumunda algılanmaya başlanmıştır.  

Öte yandan, 5449 sayılı kanun kalkınma ajanslarını mülki idareden sadece 

valilerle irtibatlandırırken, 10. maddesinde yönetim kurulu başkanının vali olacağını, 

birden fazla ilden oluşan bölgelerde yönetim kurulu başkanlığının; ilk yıl ajans 

                                                 
829  http://ekutup.dpt.gov.tr/bolgesel/oik523.pdf, (15.03.2004). 

http://ekutup.dpt.gov.tr/bolgesel/oik523.pdf
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merkezi olarak tespit edilen ilin valisi tarafından, izleyen yıllarda illerin alfabetik 

sırasına göre bölgedeki valiler tarafından birer yıl süreyle dönüşümlü olarak 

yürütüleceğini hükme bağlamıştır. Yönetim kurulu başkanı olarak vali, genel 

sekreterin belirlenmesinde kâğıt üzerinde söz sahibidir. Ayrıca 15. madde ile bölge 

illerinde kurulması öngörülen yatırım destek ofislerinin valiliğe yaptıkları iş ve 

işlemler hakkında bilgi vermesi öngörülmektedir. Madde metnindeki bölge ibaresi, 

kalkınma ajanslarının ilk planda bölgesel kalkınma ajansları adıyla kurulacakken o 

dönemdeki üniter devlet hassasiyetlerinden dolayı başındaki “bölgesel” kavramının 

atılmasına rağmen kanun maddelerinde bu ayıklamanın yapılmadığını ya da 

unutulduğunu göstermektedir. 

Toplam 26 ajanstan 23’ü birden fazla ilin katılımıyla kurulmuş olup kalkınma 

ajanslarının yönetim kurullarının başının vali olmasının yanı sıra genel sekreterleri 

arasında önemli sayıda mülki idare amiri bulunmaktadır. Kalkınma ajanslarının 

yapısına bakıldığında, ajansların kuruluş aşamalarında özellikle valilerin etkin bir 

konumda olduğu söylenebilir.830 Ajansların Türk kamu yönetimindeki statüsü 

tartışmalı olsa da yer yönünden yerel yönetim birimi olarak kabul edilmesi halinde 

başında valinin bulunması nedeniyle kısıtlı bir vesayet denetimi altında oldukları 

söylenebilir. Birden fazla ilin üye olduğu ajansların başkanı olan valilerin dolaylı da 

olsa diğer iller üzerinde çeşitli derecede yetki kullanması ve kaynak kullandırması 

söz konusudur.  

Kalkınma ajansları, yapıları, işleyişleri ve işlevleri ile kamu yönetiminde 

yaşanan değişim sürecinin önemli bir kurumsal yansıması olarak öne çıkmaktadır. 

Bölgelerin kalkınmasına dair kararlar sadece merkezi yönetimce değil, merkezi 

yönetimin de içinde bulunduğu çok sayıdaki yeni aktörün karşılıklı etkileşmesiyle 

belirlenmeye başlamıştır.831 Mülki idare, bu yeni kurumların Türk kamu yönetimine 

uyarlanmasında yine kolaylaştırıcı olarak kullanılmaktadır. Öte yandan, 26 kalkınma 

ajansından 22’sinin 6360 sayılı kanunla ölçekleri büyüyen ve Bütünşehir Modeli’nin 

uygulandığı büyükşehirlerde kurulu olması da ilginç bir durum ortaya çıkarmıştır. İl 

özel idareleri ve köylerin kaldırılmasıyla işlevleri azalan ve ekonomik nitelikli 

faaliyetleri icra etme yetkisinden uzaklaşmış, diğer bir deyişle sınırlı valilik sistemine 

                                                 
830  Can Umut Çiner, Oral Karakaya, 2013, s. 89. 
831   Murat Kara, Bölgesel Rekabet Edilebilirlik Kavramı ve Bölgesel Kalkınma Politikalarına 

Yansımaları, DPT Uzmanlık Tezi,  DPT Yayın No: 2774, Ankara, 2008, s. 93.  
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geçilmiş olması nedeniyle valilerin durumuyla ilgili olarak, 22 ilde kalkınma 

ajanslarının yönetim yapısının da kısa sürede yeni duruma uyarlanması 

beklenmektedir. Beklenen düzenlemenin yapılması, mülki idarenin kolaylaştırıcılık 

işlevinin kalkınma ajansları bakımından da sona ermesi anlamına gelecektir. 

Bazı yönlerden yerelleşmenin bir parçası gibi görünen kalkınma ajansları 

başka ülke deneyimlerinde merkezileşmenin bir aracına dönüşmüştür.832 Bu noktada 

kalkınma ajansları konusunda İngiliz deneyimini hatırlamak gerekir. Türkiye benzeri 

ulus devlet geçmişi güçlü olan İngiltere’de seçmenler bölgesel yapılanmalar 

konusunda çekincelerini konu ile ilgili yapılan referandumlarda hayır oyu vererek 

göstermiştir. İngiltere, 1991 yılında Muhafazakâr Parti döneminde NUTS 

sınıflandırmasını kabul ederek 8 (Düzey II) bölge belirlemiş, İşçi Partisi iktidarı ise, 

ekonomik amaçlı bölgeselleşme taahhüdünü 9 Ocak 1998 tarihinde Bölge Kalkınma 

Ajansları Kanunu’nu (The Regional Development Agencies Act) çıkartarak 

gerçekleştirmiştir. 1998-2000 yıllarında toplam 9 bölge kalkınma ajansının 

kuruluşuna dair yasal düzenleme yapılmıştır. 2001 seçimlerinde halk desteğini 

arkasına alan İşçi Partisi, “gerçek yerelleşme” olarak nitelendirdiği yeni bir 

yerelleşme programı kapsamında 2003 yılında Seçimli Bölge Meclisleri Kanunu’nu 

(Regional Assemblies [Preparations] Act) çıkarmıştır. Bu kanunla İngiltere 8 ayrı 

bölgeye ayrılırken, Londra da ayrı bir bölge sayıldığı için bu sayı 9’a çıkmaktadır. 

Bölgelerin sınırlan büyük oranda kalkınma ajanslarınınkiyle aynı olmuştur. Bu 

kanun, yapılacak referandum sonucunda bu yönde istemi olan bölgelerde bir bölge 

yerel yönetim birimi olarak bölgesel yönetim meclisi oluşturulmasını öngörmüştür. 

İlk referandum bölgeselleşme eğilimlerinin güçlü olduğu Kuzey Doğu İngiltere’de 4 

Kasım 2004’te gerçekleşmiş ama hükümetin beklentilerinin aksine % 78 olumsuz oy 

çıkmıştır.833 Böylece kalkınma ajanslarından bölgesel yapılanmaya geçiş sekteye 

uğramıştır. Nitekim Haziran 2010’da yeni seçilen İngiliz Hükümeti mali açıkları 

azaltma ve benzer kalkınma faaliyetlerinin yerel yönetimler ile yeni kurdukları yerel 

                                                 
832  Bu konuda daha fazla bilgi için bkz: Koray Karasu, “Yeni Bir Tür Merkezileşmenin Aracı Olarak 

Bölge Kalkınma Ajansları”, Memleket Mevzuat Aylık Yerel Yönetim Dergisi, Cilt 4, Sayı 46, 

Nisan 2009, s. 24-33; Koray Karasu, “Yerelleşme Söylemi ve Bölge Kalkınma Ajansları”, 

Memleket Siyaset Yönetim Dergisi, Cilt 4, Sayı 11, Ankara, 2009, s. 1-43. 
833   Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için bkz: Graham Pearce, John Mawson, Sarah Ayres, “Regional 

Governance in England: A Changing Role for the Government’s Regional Offices?”, Public 

Administration, Vol. 86, No. 2, 2008, p. 444; Koray Karasu, “İngiltere’de Bölge Kalkınma 

Ajansları”, Bölge Kalkınma Ajansları Nedir, Ne Değildir?, (Der: Menaf Turan), Paragraf 

Yayınları, İstanbul, 2005, s. 197-238. 
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yönetim-özel sektör ortaklıkları (Local Enterprise Partnership) tarafından yerine 

getirildiği gerekçesiyle bölge kalkınma ajanslarını kaldırma kararı almış ve bu kararı 

2012 yılında uygulamaya sokarak 1998’den beri İngiliz kamu yönetiminde örnekleri 

görülen bu yapılara son vermiştir. 

İngiltere örneğinden, her ülkenin kendi özgün yapısı içerisinde kendi 

deneyimleri ile yol almasının kaçınılmaz olduğu anlaşılmaktadır.834 İngiltere, halkın 

olumsuz bakış açısını da dikkate alarak mali gerekçeleri öne sürüp kalkınma 

ajanslarından vazgeçmiştir. Türkiye’de de konuyla ilgili halka herhangi bir 

başvuruda bulunulmamış, bu ajanslar ithal kurum olarak hayata geçmiştir. Türkiye 

açısından dikkat edilmesi gereken uygulandığı bölgelerde kalkınma ajanslarının 

bölgelerarası eşitsizlikleri gidermek bir yana artırdığı; başlıca Avrupa ülkelerinde 

bölgecilik, etnik-milliyetçilik akımlarını güçlendirdiğinin unutulmamasıdır.835 

Gelişmiş bölgeler zaten avantajlarını daha da artırma şansına sahiptir. 5449 sayılı 

kanun bu konuda soru işaretleri ortaya çıkarmıştır.836 Az gelişmiş bölgelerdeki 

ajansların yatırım çekme konusunda gelişmiş bölgeler kadar başarılı olamayacağı 

düşünülmektedir. Kuruluşundan bu yana geçen sürede kalkınma ajansları beklenen 

kalkınma hamlelerini gerçekleştirememiştir. Ajansların işlevi daha çok belli 

projelerin finansmanını sağlamak olarak algılanmaktadır. Ajanslar bütçelerini 

oluştururken yerel yönetimler, sanayi ve ticaret odaları gibi yerel kurumlardan da pay 

almaktadırlar. Ajans bütçesine katkı payı veren kuruluşlar, bu payların bedelini 

projelerle tekrar kendi bütçelerine katma uğraşı vermektedir. 

Öte yandan, kalkınma ajanslarının, yeni bölgecilik anlayışında yerel 

politikalarının belirlenmesinde ve uygulanmasında, yerel aktörlerin katılımıyla 

oluşan yönetişimci yapıya sahip oldukları savunulmaktadır.837 Ancak ajansların 

yönetiminde görev alan sivil nitelikli kişi ve kurumların temsil kabiliyetinin 

toplumun genelini yansıtmadığına dair yoğun eleştiriler getirilmektedir.  

                                                 
834  Bu konuda daha fazla bilgi için bkz: Ahmet Apan, “Kalkınma Ajansları: Biri Bizi Bölüyor mu?”, 

Belediye Dünyası Dergisi, Cilt 6, Sayı 12, Ankara, Aralık 2005, s. 15-25. 
835  Bu konuda daha geniş bilgi için bkz: Birgül Ayman Güler, “Kalkınma Davasının Terk Edilmesi: 

AB, Bölge ve Eşraf Severlik”, Memleket Siyaset Yönetim Dergisi, Cilt 4, Sayı 11, Ankara, 

2009, s. 44-67. 
836  Birgül Ayman Güler, “Ajanslar Sistemi Üzerine Merkezi Yatırım Destek Ajansı Işığında Bölgesel 

Kalkınma Ajansları”,  

http://www.yayed.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=194&tipi=9&sube=0, (23.07.2010) 
837   Fatma Özmen, “AB Sürecinde Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Karsılaşabilecekleri 

Temel Sorun Alanları”, SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 3, 2008, 

s. 328. 

http://www.yayed.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=194&tipi=9&sube=0
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5449 sayılı kanunun bazı maddelerinin anayasaya aykırılığı ve Kalkınma 

Ajanslarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin838 iptali ve 

yürütülmesinin durdurulması istemiyle Danıştay nezdinde açılan dava üzerine 

Danıştay, 5449 sayılı kanunun bu şekliyle idarenin bütünlüğü, idarî vesayet, yetki 

genişliği ilkelerine aykırı bir düzenleme getirerek anayasaya aykırılık teşkil ettiği 

için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştur. Anayasa Mahkemesi’nin 30.11.2007 

tarihli ve 2007/91 sayılı kararı839 kalkınma ajanslarının kamu tüzel kişiliğine sahip 

olduğunu hükme bağlamıştır. Bu kararla bölgesel yapıların kurulmasının anayasaya 

aykırı olduğu, üzerlerinde vesayet denetimi olmadığı gibi itirazların geçerli olmadığı 

sonucuna varılmıştır. 

Kalkınma ajanslarıyla ilgili buraya kadar söylediklerimiz göz önünde 

bulundurulduğunda ajansların genel özelliklerini; tüzelkişiliğe sahip olmaları, idari 

bir işlemle kurulmaları, kısmi özerkliğe sahip olmaları ve yönetişimci yapıya uygun 

olarak STK ve özel sektör temsilcilerinin yönetimde söz sahibi olmaları şeklinde 

sıralayabiliriz. Aradan geçen süreye rağmen hala kalkınma ajanslarının Türk kamu 

yönetimine dâhil edilmesi sorunludur ve sui generis bir örgütlenme olarak varlığını 

devam ettirmektedirler. 

Kalkınma ajanslarının mülki idare bakımından önemi öncelikle bölgesel 

yönetime hazırlık anlamına gelmeleridir. Ancak gelişen olaylar ve Bütünşehir 

Modeli şimdilik kalkınma ajanslarının bölgesel yönetime geçişe hazırlık olarak kabul 

edilmesinin erken bir yargı olacağını göstermektedir. Kalkınma ajansları-mülki idare 

ilişkisinde ikinci husus mülki idarenin kolaylaştırıcılık işlevine örnek olmalarıdır. 

Kurum transferi örneği olan bu yapıların Türk kamu yönetimine uyum sağlaması için 

valiler aracı kılınmıştır. Üçüncü konu kalkınma ajanslarının yönetişimci yapılarıdır. 

Valiler, kalkınma ajanslarında özel sektörün ağır bastığı sivil nitelikli üyelerle 

çalışma ilişkisine girmiştir.  

Buraya kadar yaptığımız incelemelerde de görüldüğü üzere İkinci Bölüm 

mülki idarede işlevsel dönüşüme neden olan gelişmelerin tamamına odaklanmıştır. 

Devletin değişen rolüne uygun olarak mülki idarenin işlevselliğinin ve kolaylaştırıcı 

olarak kullanımının düzenlenmesine yönelik başta 2002 sonrası reform kanunları 

                                                 
838   25.07.2006 tarihli ve 26239 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 
839  23.02.2008 tarihli ve 26796 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 
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olmak üzere yasal taban geniş biçimde analize tabi tutulmuştur. Analiz sürecinde 

özellikle ilerleme raporları ve AB müktesebatına uyum düzenlemeleri kapsamında 

çıkarılan yeni mevzuatla mülki idareye hangi şekilde etkide bulunulduğu tespit 

edilmiştir. Konunun hassasiyeti mülki idarenin işlevsel dönüşümüne neden olan 

gelişmelerin dolaylı olmasındandır. Yerelleşmeyi hedefleyen düzenlemeler mülki 

idarenin görev sahasında dönüşüme neden olmuştur. Mülki idarenin piyasa ile ilişkisi 

tamamıyla kesilmiş, devletin küçülmesi gerektiğini savunan Yeni Sağ temelli 

anlayışa uygun biçimde kolaylaştırıcı olarak kullanıma uygun gözetleyici işlevlere 

sahip duruma gelmiştir. 

Türk kamu yönetimi çok sayıda reform denemelerine tabi tutulsa da son 

dönemde öne çıkan ve yerelleşmeyi hedefleyen reformlarda Avrupa Konseyi ve AB 

gibi siyasi niteliğe sahip uluslararası kuruluşların büyük etkisi vardır. Bu dönüşüm 

sonucunda mülki idare kapsayıcı valilikten sınırlı valilik sistemine evrilmektedir. 

Evrilmenin nedenlerinden birisi özellikle 6360 sayılı kanunla büyükşehir 

belediyelerinin sınırlarının mülki sınırlara genişletilmesine neden olan Bütünşehir 

Modelidir. Bu düzenleme, mülki idarenin önemli görevler üstlendiği, bütçesi bulunan 

il özel idaresi ve KHGB gibi iki önemli yapının büyük ölçüde ortadan kalkmasına 

neden olmaktadır. Önceden mekân yönetimi olan belediyeler, 6360 sayılı kanunla 

büyükşehirler için ilin tamamının yönetiminde söz sahibi duruma gelecektir. Mülki 

idarenin işlevsel dönüşümünün önemli bir parçası kolaylaştırıcı olarak kullanımına 

uygun biçimde eşgüdüm görevi kapsamında yönetişimci yaklaşıma sahip 

örgütlenmiş kurul ve komisyonlarla STK ve özel sektör temsilcileri ile beraber 

bulunmasıdır. Kurul ve komisyonlardaki görevlerinin yanı sıra bölüm içerisinde 

mülki idarenin kolaylaştırıcı olarak kullanılmasına yönelik çeşitli örnekler de 

verilmiştir. Hatırlamak gerekirse bunlar 1940’lı yıllarda uygulanan Milli Korunma 

Kanunu’ndan, KÖYDES Projelerine, 2012 genelgesine ya da Göç İdaresi Genel 

Müdürlüğü’nün kuruluşuna kadar içerik ve amaç bakımından çeşitlilik 

göstermektedir. 
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SONUÇ 

Feodal toplumlardan kapitalist sistemin gerektirdiği merkezi ulus devlete 

doğru yaşanan süreçte gelinen nokta, piyasa ihtiyaçları doğrultusunda ulusal sınır ve 

sınırlamalardan kurtulmak için, ulus devlet yerine yerel, bölgesel ve ulus üstü 

yapılanmalara geçilmesi çabaları olmuştur. Devletin bazı alanlardan çekilmesi 

küçülme olarak görülse de aslında yeniden örgütlenme yoluna gidildiği 

anlaşılmaktadır. Yeniden örgütlenme aynı zamanda devletin, mekân yönetiminde de 

değişikliğe gitmesine neden olmaktadır. Kapitalist sisteme geçebilme adına ulus 

devletin merkezci yönetim yapısını kurmasında en büyük araç olan mülki idare yeni 

durumdan etkilenmiştir. 1980-2002 arası yaşanan duraklama döneminde sonuçları 

bakımından tam olarak başarılı olamayan reform girişimleri 2002 seçimleri 

sonrasında sonuca ulaşmış ve gerçekleşen yerel yönetim reformu kanunları ile 

birlikte mülki idare gerileme dönemine girmiştir. Merkezin, taşradaki hâkimiyetinin 

en büyük aracısı olan mülki idarenin yerini Bütünşehir Modeli içerisinde büyükşehir 

belediyeleri almaktadır. Yapılan düzenlemelerin Yeni Sağ içerisinde, yani piyasacı 

ama bir taraftan da ülkenin kendi siyasi gerçekliğine yönelik olması dikkat çekicidir. 

Büyükşehir Modeli iktidar tarafından belirlenen kamu yönetimi politikası 

çerçevesinde yapılan tercihler sonucunda ortaya çıkmıştır.  

Devletin sunduğu kamu hizmetlerinde büyükşehir belediyelerinin öne 

çıkması, bu yönetimlerin etkinlik sahasının genişlemesi dolayısıyla yapısal ve 

işlevsel olarak dönüşümüne yol açmıştır. Artık büyükşehir belediyelerinin sadece 

klasik kamu hizmetleri sunan birimler olmaktan çok ekonomik gelişmede daha 

işlevsel bir role sahip, kaynak yaratan, küresel ilişkiler ağı içerisinde yeni roller 

üstlenebilen birimler olarak öne çıktığı görülmektedir.  

Osmanlı İmparatorluğu, 1864 Nizamnameleri’yle mülki idareyi kurarken aynı 

zamanda günümüz yerel yönetim sisteminin de temellerini atmıştır. O dönemde yerel 

yönetimler, mülki idarenin tamamlayıcısı ve merkezileşmeye yardımcı birimler 

olarak kurgulanmıştı. Mülki idarede köklü değişiklikler yaratan ve şimdilik 30 ilde 

yürürlüğe giren Bütünşehir Modeli’ni getiren 6360 sayılı kanun ise devletin toprak 

üzerinde örgütlenmesinde il ölçeğini muhafaza ederken büyükşehir belediye 

sınırlarının il sınırlarına genişletilmesiyle büyükşehir belediyeleri tarafından yerine 
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getirilmeyen hizmetlerin mülki idare tarafından yapılmasını esas almaktadır. Esas 

olan artık büyükşehir belediyeleri, yardımcı pozisyonunda olan mülki idaredir. 

Devlet, kendi ihtiyaçlarını karşılamak için kurduğu sistemi yine kendi ihtiyaçları 

doğrultusunda dönüştürmüştür. 

Bütünşehir Modeli’nin hayata geçmesinin nedenlerini kısaca şöyle 

özetleyebiliriz: Yerel yönetimlerin daha demokratik olduğuna dair inanış, kentli 

nüfusun artması ve küçük belediyelerin hizmet vermede yetersiz kalması, yerel 

yönetimlerde daha önce görev yapan siyasetçilerin devlet yönetimde önemli görevler 

üstlenmesi, AB’ye üyelik süreci, küreselleşmeyle birlikte ulus devletlerin piyasa 

üzerindeki baskın rolünün sınırlandırılarak gözetleyiciliğe yönelmesi,  piyasaya 

yakın görülen yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve mülki idareye alternatif 

arayışları. 

Yakın zaman içerisinde Bütünşehir Modeli’nin büyükşehir belediye statüsüne 

sahip olmayan 51 ilde de uygulanması beklenmektedir. Büyükşehir belediyesi 

olmayan bu illerde, il belediye başkanını ilde yaşayan seçmenlerin tamamı 

seçecektir. Ancak mülki sınırların yerel nitelikli hizmetlerin yerine getirilmesi için 

uygun ölçek olup olmadığı konusu tartışmalıdır. Özellikle kamu hizmetlerinin ilin 

tamamında hizmet bütünlüğü içerisinde eşit biçimde yürütülmesi hususu aşılması 

gereken en büyük güçlüktür. En uygun ölçeğin nasıl olması gerektiği noktasında 

uzlaşma bulunmamakta, devlete dair getirilen açıklamalara benzer biçimde farklı 

yaklaşımlarla farklı görüşler öne sürülmektedir. Siyasi ve idari ölçütler ile belirlenen 

mülki sınırlar ile yerel nitelikli hizmetler ölçütüne göre belirlenen yerel yönetim 

sınırları içerisinde kamu hizmeti verilmesi ve buna uygun yönetim yapılanması 

kurulması konusunda doğal farklılıklar bulunmaktadır. Yerel yönetimlerde ölçek 

büyümesinin Yeni Sağ’ın da etkisiyle maliyeti azaltacağına dair genel bir inanış 

bulunsa da doğruluğu henüz hem Türkiye için hem de dünya genelinde kanıtlanmış 

değildir. Yine de çeşitli ülkelerin yerel yönetimleri farklı gerekçelerle birleştirme 

yoluna gittiğini hatırlamak gerekir. Konunun diğer bir önemli boyutu artık genel 

yetkili hale gelen büyükşehir belediyelerinin kendilerine verilen görevleri, birkaç 

misli büyüyen görev sahaları içerisinde yerine getirebilmek için hem yeniden 

yapılanma hem de sözleşme yoluna gitmelerinin beklenmesidir. Görev sahası 

içerisinde yüzlerce büyüklü küçüklü yerleşim biriminin ortak ihtiyaçlarının ihale 
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yöntemiyle karşılanması Bütünşehir Modeli’nin arkasında yatan Yeni Sağ’a ilişkin 

gerekçelerle örtüşmektedir. 

Büyükşehir belediyelerinde yaşanan bu değişimle birlikte devletin hâkim 

olduğu toprak üzerindeki iş görme, kamu hizmetlerini sunma biçimi değişmiştir. 

Mülki idare bakımından bu değişim işlevsel dönüşüme yol açmıştır. Söz konusu 

dönüşümün iki boyutu bulunmaktadır: 

Önceleri merkezi yönetimin taşra boyutunda iş görme araçları ve biçimi 

mülki idare, doğrudan merkeze bağlı taşra kuruluşları ve yerel yönetimler olarak 

sıralanırken, reform düzenlemeleri sonrasında yerel yönetimler, doğrudan merkeze 

bağlı kuruluşlar ve mülki idare olarak değişmiştir. Mevcut durumda mülki idarenin 

işlevleri tamamen sona ermemiş ancak sınırlanmıştır. Merkezi yönetim, Yeni Sağ 

anlayış çerçevesinde, hızlı karar almayı, daha esnek kurallarla yönetilmeyi, merkezi 

devletin çok aktörlü bürokratik kurallarından sakınmayı mümkün kılan yerel 

yönetimler aracılığıyla iş görmeyi tercih etmeye başlamıştır. Türkiye örneğinde 

merkeze hâkim olan siyasi iktidarların, yerelin önemli bir kısmında kendi partisinden 

belediyeler aracılığıyla iş yapma alışkanlığının bu duruma etkisi büyüktür. Öte 

yandan üçüncü bir etken, reformu gerçekleştiren iktidar partisinin üst yönetiminden 

önemli bir oranın çeşitli büyükşehir belediyelerinde seçimle ya da atamayla görev 

yapmış olmasıdır. Merkezi yönetimin bir parçası olarak mülki idare, merkezin 

talimatlarını mevzuata uygun yapmak durumundadır. Merkezi yönetimin çıkardığı 

mevzuat ise genellikle ağır kural ve prosedürlerden oluşur ve idari, adli ve yasama 

denetiminin konusudur. Öte yandan, belediyelerin üzerindeki mülki idare eliyle 

uygulanan idari vesayet denetimi son düzenlemelerle hafifletilirken, yapılan mevzuat 

değişiklikleriyle adli, idari ve yasama denetimlerinde de eskiye oranla daha geniş 

serbestlik tanınmıştır.   

İkinci olarak mülki idarenin azalan işlevlerinde de bir dönüşüm 

yaşanmaktadır.  Ekonomiyle ilişkili görevlerini kaybeden mülki idare, devletin görev 

sahasına yeni eklenen ekonomi alanı dışındaki işlevlerin sorunsuz biçimde Türk 

kamu yönetimine uyum sağlamasında kolaylaştırıcılık işlevi görmektedir. Bu durum, 

mülki idarenin görev sahasına ekonomiyle ilişkili olmayan yeni görevlerin 

katılmasına neden olmaktadır. Yeni görevler verilmesini mülki idarenin 

güçlendirilmesi gibi algılamak doğru olmayacaktır. Mülki idare, söz konusu 
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görevleri sadece geçiş aşamasında yürütmektedir. Uzun vadede şartlar ve ortam 

oluştuğunda bu görevlerin doğrudan merkeze bağlı olarak yürütülmesi ya da 

belediyelere devredilmesi ihtimal dâhilindedir.  

Tez içerisinde, incelenen konular bir bütün olarak göz önünde bulundurularak 

mülki idarenin dönüşümünün nedenleri, unsurları, kaynakları ve sonuçlarına dair 

bulgular ortaya konulmuştur. Bu kapsamda mülki idarenin işlevsel dönüşümünün ilk 

nedeni, Yeni Sağ politikalar sonucunda devletin küçülmesi ve gözetleyicilikle 

yetinmesi olarak tespit edilmiştir. Merkezi devletin taşra örgütlenmesi olarak mülki 

idare de yeni duruma uygun olarak konumlandırılmaktadır. Ayrıca mülki idarenin 

dönüşümünde AB’ye üyelik sürecinin önemli bir rolü vardır. Mülki idare katı 

merkeziyetçi bir yapının devamı olarak görüldüğünden 2002 sonrasından itibaren 

AB’ye üyelik sürecinin hız kazanmasıyla orantılı biçimde işlevsel dönüşüm 

hızlanmıştır. AB’ye üyelik süreci doğrultusunda çıkarılan uyum mevzuatı mülki 

idareyi doğrudan konu edinmemiş gözükse de aslında onu pek çok bakımdan 

değiştirmiştir. 

Mülki idarenin işlevsel dönüşümünün nedenlerinin yanında dönüşümün 

unsurlarını ele almak gerekir. Unsurlardan ilki uluslararası kuruluşların devletin 

küçültülmesi ve gözetleyicilik işleviyle sınırlandırılması amacına uygun olarak ulus 

devlet üzerinde baskı yaratması ve küreselleşmenin bu baskıyı yaygınlaştırmasıdır. 

Devlet küçülürken refah devleti döneminde merkezi yönetimin zayıf parçası olarak 

kabul edilen yerel yönetimlere bakış değişmiş; yerel yönetimler güçlenerek devletin 

taşra örgütlenmesinde mülki idareye önemli bir alternatif haline gelmiştir. Ayrıca 

demokrasi-bürokrasi ilişkisi çerçevesinde mülki idareye duyulan güvensizlik, 

seçilmiş başkanlarca yönetilen belediyelerin öne çıkmasına neden olmaktadır. Öte 

yandan getirilen yeni düzenlemelerle ulus devletin gücü, yetkisi ve görevlerini 

paylaşmada yönetişime uygun yapılar oluşturulurken bu yaklaşıma uygun kurul ve 

komisyonlar mülki idarenin görev sahasında önem kazanmıştır. 

Tez içerisinde mülki idarenin işlevsel dönüşümünün çeşitli kaynakları tespit 

edilmiştir. Kaynaklardan ilki merkezi yönetimin, yetki genişliği ilkesi uyarınca mülki 

idare tarafından kullanılan bazı yetkileri doğrudan kullanarak yetki yoğunlaşması 

yoluna gitmesidir. Gelişen ve hızlanan ulaşım imkânları ve teknoloji, mülki idarenin 

kurulma nedenlerinden olan “coğrafi olarak uzak taşra topraklarının yönetilmesi” 
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ihtiyacının merkezileşmesini mümkün kılmıştır. Ayrıca bakanlık merkezlerinin 

1950’li yıllardan beri kendilerine bağlı taşra teşkilatlarını doğrudan yönetme isteğine 

sahip olması, bu amaçla bölge müdürlüklerini örgütlemelerini de unutmamak gerekir. 

2002 sonrası reformlarda bu durum en açık olarak Sağlık Bakanlığı ve Gelir İdaresi 

Başkanlığı teşkilatlanmalarında görülmüştür. Sağlık ve vergi gibi mülki idarenin 

hizmet verdiği en önemli alanlardan ikisinde bölge teşkilatlanmaları yoluyla mülki 

idare devre dışı bırakılmıştır. 

İşlevsel dönüşümün ikinci kaynağı yerel yönetim reformları sonrasında mülki 

idare-yerel yönetim ilişkisinde belirleyici ilkeler arasında değişen dengelerdir. Tekrar 

hatırlamak gerekir ki 6360 sayılı kanun sonrasında yerel yönetim deyince artık 

belediyeleri anlamak daha doğru olacaktır. İl özel idareleri ve köyler yeni durumda 

işlevsizleşmiştir. Merkezi yönetimin, yerel yönetimlerle ilişkisinde mülki idare 

üzerinden yürüttüğü hizmetlerde ağırlığı, yetki devri yoluyla bu hizmetlerin 

belediyelerce yürütülmesi almıştır. Yeni durumda yetki genişliğinin sınırları 

daraltılmış, mülki idare eliyle uygulanan idari vesayetin derecesi azaltılmış ve 

belediyelerin idari özerklikleri artırılmıştır. Buna karşılık belediyelerin mali 

özerkliklerinde iyileştirme yapılmamıştır. Bu duruma, yeni sistem “yerelleşmeden 

ziyade merkezileşmedir” şeklinde eleştiriler getirilmektedir. Tartışmanın mülki idare 

açısından önemi, merkezi yönetimin taşra ayağında mülki idare üzerinden değil yerel 

yönetimler üzerinden örgütlenme ve iş görme iradesinin ortaya çıkmasıdır. Eski yerel 

yönetim kanunlarında “liste” usulü ile yerel yönetimlerin üstleneceği görevlerin tek 

tek sayılması ve kalan görevlerin merkezi yönetim tarafından yürütüleceğinin 

belirtilmesi yöntemi bulunurken artık belediyeler “genel yetkili” kılınmış ve merkezi 

yönetimin hangi görevleri üstleneceğinin belirtilmesiyle yetinilmiştir.  

Belediyelerin ölçek büyümesinin yerel yönetimler açısından yarattığı sonuçlar 

yanında mülki idare üzerindeki sonuçları da önemlidir. Öte yandan 6360 sayılı 

kanunun gerekçesinde belirtilen en uygun ölçek ekonomisinin ne olduğu ve nasıl 

hesaplandığı, belediye büyüklüklerinin ve coğrafî sınırlarının ideal ölçeğinin hangi 

yöntemle bulunduğu hususlarındaki belirsizliğe de dikkat etmek gerekir. İl özel 

idarelerinin ve köylerin sayısının azalmasıyla birlikte gelişmiş ülkelerin 1960’lardan 

itibaren refah devleti modeli içinde geliştirdikleri “toprak örgütlenmesinde reform” 

hareketlerini 2002 sonrasında Türkiye, Yeni Sağ politikalar eşliğinde yürütmektedir. 
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Geniş kaynak kullanan büyükşehir belediyeleri eliyle kaynak bölüşümü yeniden 

düzenlenirken kırsal belediyecilik içeren yeni bir tür yerel yönetim deneyimi 

yaşanmaktadır. Gelişmiş ülkeler yerel yönetimlerinin sayısını azaltırken, Türkiye 

6360 sayılı kanunla benzer bir düzenleme gerçekleştirmiş, önemli sayıda belediye 

kapatılıp, mahalleye dönüştürülürken, yine 30 ilin il özel idaresiyle birlikte köylerin 

yaklaşık yarısının tüzel kişiliği sona erdirilmiştir. İl özel idarelerinin tamamen 

kaldırılması ve 6360 sayılı kanunla getirilen büyükşehir belediyelerinin sınırlarının 

mülki sınırlara genişletilmesi uygulamasının bütün il belediyeleri için geçerli hale 

getirilmesi beklenmektedir. Mülki idarenin en önemli etkinlik sahasını oluşturan iki 

yerel yönetimin işlevsizleşmesi mülki idarenin geleceği açısından olumsuz sonuçlar 

doğurmaya adaydır. Büyükşehirlerde yaratılan ekonomik değerlerin fazlalığı 

nedeniyle il özel idarelerinden vazgeçilerek, Büyükşehir-Bütünşehir Modeline 

geçilmiştir. “Küçük olan iyidir”den “büyük olan iyidir”e evrilen yeni anlayışta il 

sayısının azaltılması şimdilik gündeme gelmese de bütünşehir uygulamasının illerin 

tamamına yayılmasıyla birlikte beklenen bir gelişmedir. Çalışma içerisinde incelenen 

İtalya ve Yunanistan’da il sayısının azaltılmasına dair örnekler bu yönde bir gelişme 

olmasına dair beklentileri artırmaktadır. 

Mülki idarenin işlevsel dönüşümüne dair yaptığımız inceleme çerçevesinde 

ulaştığımız dönüşümün sonuçlarına dair bulgular, merkezi ve yerel yönetim boyutları 

birlikte değerlendirilerek açıklanabilir. Mülki idarenin merkezi yönetime ilişkin 

görevleri bakımından 3 bulguya ulaşılmaktadır. Bunlardan ilki mülki idarede 

kapsayıcı valilikten sınırlı valiliğe doğru bir evrilmenin yaşandığıdır. Bu evrilmenin 

çeşitli ipuçları bulunmakta olup evrilmenin tam ifadesi mülki idare amirlerinin il ve 

ilçelerde İçişleri Bakanlığı’nın temsilcisi haline gelmesidir. Bütünşehir Modeli 

yanında hükümet konaklarının ödeneklerinin Maliye Bakanlığı yerine İçişleri 

Bakanlığı bütçesinden karşılanması, 1. sınıf mülki idare amirliği uygulaması ve 

mülki idare amirlerinin daha önceden il özel idarelerinden aldığı ödeneklerin artık 

genel bütçe maaşlarına genel bütçe dâhil edilmesi gibi özlük konuları sınırlı valiliğe 

geçişi anlatan uygulama örnekleridir. 

Öte yandan yaşanan ekonomik krizlerle bağlantılı olarak geliştirilen devletin 

yeniden düzenlenmesine yönelik yönetişimci teoriler sivil toplum örgütlerinin kamu 

kurum ve kuruluşlarının karar alma süreçlerine dâhil olmasını sağlayan çeşitli 
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düzenlemeler yapılmasını beraberinde getirmiştir. Mülki idare açısından bu süreç 

yetkinin bölüşülmesine yönelik çeşitli mekanizmalarda görev almayla 

sonuçlanmıştır. Gelişen yeni durumda mülki idarenin eşgüdüm sağlama işlevinde 

değişiklik ortaya çıkmış ve yönetişime uygun örgütlenmiş kurul ve komisyonlarda 

yetkisini yerel siyasiler, STK ve özel sektör temsilcileri ile paylaşmak durumunda 

kalmıştır. Sivil toplumun rolünün artmasıyla birlikte demokratik katılım noktasında 

olumlu düşünceler belirse de STK’ların toplumun genelini temsil kabiliyeti ve bu 

kuruluşlardaki katılım durumu sorun olarak durmaya devam etmektedir. 

Merkezi yönetimle ilgili son bulguya göre mülki idarenin görev sahası mali 

ve ekonomiye ilişkin konularda daraltılırken bir taraftan da yeni görevler 

üstlenmektedir. Tezat gibi görünen bu durumun açıklaması mülki idarenin, Türk 

kamu yönetiminin taşra boyutuna eklenen yeni görevlerin sisteme uyarlanmasında 

kolaylaştırıcı olarak kullanılmasıdır. Mülki idare, modern devletin dönüşümüyle 

ortaya çıkan yeni işlevlerin Türk kamu yönetimine uyarlanması ve uyum 

sağlamasında kolaylaştırıcılık işlevi görmeye başlamıştır. Köylere Hizmet Götürme 

Birliği ve bu birlikler aracılığıyla yürütülen KÖYDES-BELDES projeleri, Sosyal 

Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ve Kalkınma Ajanslarının yanında Göç İdaresi 

Genel Müdürlüğü’nün taşra teşkilatlanması tez içerisinde incelediğimiz kolaylaştırıcı 

olarak kullanım konusunda belirgin örneklerdir. 

Çalışma içerisinde 2002 sonrası reformlar ve özellikle 6360 sayılı kanun 

sonrasında yerel yönetim boyutunda yaşanan yapısal ve işlevsel dönüşümün mülki 

idarede yarattığı işlevsel dönüşüme dair 6 bulgu ortaya çıkmıştır. İlk olarak 

büyükşehir belediyelerinin bütün mülki sınırlar dâhilinde örgütlenmesi doğal olarak 

mülki idarenin işlevlerinde azalmaya neden olurken mülki idare amirlerini gözetleme 

ve temsil makamı olarak sembolik görevleri üstlenmeye doğru yönlendirmektedir. 

Bu husus geçmişte Fransa’nın yaşadığı deneyimlerle ve modern devletin değişen 

doğası sonucunda devlete biçilen yeni rolle uyumludur. Fransa başlarda merkeziyetçi 

yapılanmasını mülki idare aracılığıyla tesis ederken zaman içerisinde merkeziyetçi 

yapısından vazgeçmiş, mülki idaresini dönüştürürken yerel yönetimleri öne 

çıkarmıştır. Çalışma içerisinde ayrıntılı biçimde incelendiği üzere “subsidiarity” 

ilkesini anayasal hale getiren Fransa, illeri zayıflatırken bölgeleri güçlendirmiştir. 

Fransız reformlarıyla Türkiye’de 2002 sonrası gerçekleşen reformlar 
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karşılaştırıldığında şu noktalarda farklar görülmektedir: Vali, Fransa’da il özel 

idaresinden tamamen ayrılmışken Türkiye’de il encümeni başkanlığını yürütmeye 

devam etmektedir. İkinci olarak, Avrupa Konseyi’nin Türkiye için önerdiği 

“subsidiarity” nin anayasada yer alması hususu Türkiye için gerçekleşmese de 

Fransa 2003 reformuyla anayasasında bu ilkeye yer vermiştir. Üçüncü olarak, 

Fransa’da bölgesel yönetimler kurulmasına rağmen Türkiye’de henüz bölgesel 

yönetim kurulmaması, Bütünşehir Modeli’nin bölgesel yönetime hazırlık olarak 

yapılandırılmasıdır. Dördüncü ve en büyük farklılık Türkiye’nin şimdilik 30 ilde il 

özel idaresinden vazgeçmesi ve Bütünşehir Modeli’ne geçmesidir. Her iki ülke 

reformlarının idari vesayetin azaltılması noktasında benzeştiklerini de unutmamak 

gerekir. Ayrıca Fransa’da, Paris başta olmak üzere büyükşehirler konusunda getirilen 

yeni düzenlemenin 6360 sayılı kanun hükümleriyle benzerlikleri bulunmaktadır. 

Fransa, geçmişte de Türk kamu yönetiminin örnek aldığı bir ülke olması bakımından 

önemlidir ve Fransız deneyimlerinden yararlanmak gerekir. 

İkinci bulguya göre il özel idaresi ve köylerin önemli kısmının kapatılmasıyla 

köylere hizmet götürme birliklerinin lağvedilmesi vali ve kaymakamların kaynak 

kullanma ve bütçeye sahip olma yetkilerini sona erdirmiştir. Bu durumun diğer bir 

ifadesi mülki idare amirlerinin büyükşehir belediyesi olan illerde yerel yönetim 

birimi başkanlığı görevinden ayrılmasıdır. Vali ve kaymakamlar artık kaynak 

dağıtamamakta, sadece merkezden gönderilen ödeneklerin kullanımının izlenmesi ve 

koordinasyonundan sorumlu olmaktadır. 

Üçüncü bulguya göre yukarıdaki açıklamayla örtüşen biçimde mülki idarenin 

uzunca bir süre önderlik ettiği kırsal kalkınma konusuyla ilgili görevlerinde ciddi bir 

azalma meydana gelmiştir. Yine köylerin mahalleye dönüşmesiyle bu yerleşim 

birimlerinin mülki idareyle ilişkisi nitelik değiştirmiştir. 

Dördüncü olarak 6360 sayılı kanun sonrasında büyükşehir belediyeleri, 

bütünşehire dönüşürken kent bölgeleri üzerinden bölgesel yönetime geçişe uygun 

ortam sağlanmıştır. Hemen belirtmek gerekir ki 2002 sonrası reformlara kadar 

bölgesel yönetim ve bölge valiliği tartışmalarının seyri ile 2002 sonrası tartışmalar 

içerik olarak farklıdır. Önceleri merkezi yönetimin bir parçası olarak düşünülen 

bölgesel yönetim artık yerel ve siyasi içeriğiyle birlikte değerlendirildiğinden üniter 

devletin bekasına ilişkin endişeleri de beraberinde getirmektedir. Çünkü daha önce 
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merkezi yönetim boyutuyla ele alınan ve mülki kademe olarak düşünülen bölgeler 

artık yerel yönetimlerin bir parçası olarak algılanmaktadır. Doğu ve Güneydoğuda 

terör olaylarının şiddeti bu tartışmanın sonucunu belirleyici olacaktır. 

Beşinci bulguya göre büyükşehir belediyesinin ilin tamamına hizmet verecek 

biçimde örgütlenmesi, mali kaynak, personel kullanımı ve başka açılardan muazzam 

bir güç demektir. Bu husus büyükşehir belediyelerinin dönüşümüne neden 

olmaktadır. İlerideki süreçte 5227 sayılı kanunun geçici maddelerinde öngörüldüğü 

biçimde, halen merkezi yönetimin sunduğu bazı kamu hizmetlerinin büyükşehir 

belediyelerine devredilmesi mümkün hale gelecektir. Yapısal ve işlevsel 

dönüşümünü tamamlayan belediyeler söz konusu görevleri de üstlenme kapasitesine 

sahip olacaktır. 

Son olarak yukarıdaki bulguyla da bağlantılı olarak 6360 sayılı kanun 

sonrasında mülki idare açısından en önemli değişiklik büyükşehir belediye 

başkanının o ildeki seçmenlerin tamamı tarafından seçilmesi sonucunda aslında 

seçimli valiliğe benzer bir uygulamanın başlamış olmasıdır. Büyükşehir belediye 

başkanının doğrudan tüm il seçmenleri tarafından seçilmesi doğal olarak onu çok 

güçlendirmiş, siyasi güç sahipliği bakımından milletvekillerinin üzerine çıkarmıştır. 

Yeni durum seçimli valiliğe geçişi kolaylaştıracaktır. 

Sonuçta ülkemizde kamu yönetimi anlayışı değiştikçe kamu örgütleri de 

çeşitli biçimlerde değişikliklere uğramaktadır. Kapsayıcı valilik sistemine dayanan 

mülki idare, gelinen noktada sınırlı valilik sistemine dönüşmüştür. Bu dönüşümün 

nedeni olan Bütünşehir Modeli’nin sadece 30 büyükşehir belediyesi ile sınırlı 

kalmayacağı, modelin başarı durumuna göre tüm illere yayılacağına dair resmi 

makamlar tarafından yapılan çeşitli açıklamalar bulunmaktadır. Türk kamu 

yönetiminin dönüşümünün burada durmayacağı,  işlevsel sisteme doğru evrileceğine 

dair kuvvetli işaretler vardır. Böyle bir gelişme mülki idarenin varlığının 

sorgulanması demektir. Mülki idarenin yirmi birinci yüzyıldaki geleceği Türkiye 

örneğinde bir anlamda ulus devletin geleceği ile kesişmektedir. Devletin boşalttığı 

alanda, devletin önceki işlevlerini üstlenecek mekanizmaların yokluğunun Yeni Sağ 

politikalar bakımından doğurduğu sıkıntılara benzer biçimde Bütünşehir Modeli’nin 

başarısız olması halinde Türk kamu yönetimi de büyük krize girecektir. Bu durumda 

mülki idarenin yerinin doldurulması mümkün değildir. Ulus devletin alacağı şekil, 
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mülki idarenin var olup olmayacağını, var olacaksa da yürüteceği görevleri ve 

sorumluluk sahasının sınırlarını belirleyecektir. Günümüze kadar devletin 

küçültülmesiyle etkinliğinin sağlandığı ya da piyasanın daha iyi geliştiğine dair öne 

sürülen iddialar diğer ülke uygulamalarıyla doğrulanmadığından Türkiye örneğinin 

sonuçları merakla beklenmektedir. Konuyla ilgili olarak özellikle yeni anayasa 

tartışmalarına dikkat etmek gerekir. Türkiye’de yeni anayasa çalışmaları 

tamamlandığında idari vesayet ilkesinin anayasadan çıkarılacağı, Fransız 

Anayasası’na benzer biçimde hizmette yerellik (subsidiarity) ve adem-i merkeziyete 

vurgu yapılacağı düşünülmektedir. AB ve Avrupa Konseyi başta olmak üzere 

uluslararası kuruluşların beklentileri de bu yöndedir. Mülki idarenin alacağı biçim 

geleceğini belirleyici olacak, özellikle yeni anayasa çalışmalarının sonucunda 

dönüşümünü başarıyla gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği ortaya çıkacaktır.  

Çalışma içerisinde incelenen konular bir bütün olarak düşünüldüğünde mülki 

idarenin geleceğiyle ilgili şu öngörülerde bulunmak mümkündür: 

- Mülki idare yakın gelecekte genel gözetim makamı olarak sınırlı valilik 

sistemi içerisinde, İçişleri Bakanlığı’nın taşra teşkilatlarının tepe yöneticisi olarak 

varlığını ve Türk kamu yönetimine yeni eklenen görevler bakımından kolaylaştırıcı 

rolünü oynamaya devam edecektir. 

- Bütünşehir Modeli’nin ülke geneline yaygınlaştırılmasıyla birlikte mülki 

idarenin tamamen kaldırılması mümkün hale gelecek; diğer bir ifadeyle işlevsel 

sisteme geçilecektir. 

- Bir önceki maddeyle bağlantılı diğer bir seçenek ildeki seçmenlerin 

tamamının oyunu alan belediye başkanlarının ilin idaresini üstlenmesi, başka bir 

deyişle seçimli valiliğe geçiştir. Valinin seçimle gelmesi merkezle bağının kesilmesi, 

mülki idarenin kökten değişmesi demektir. Seçimle gelecek bir valinin ilde merkezi 

mi yereli mi temsil edeceği, merkez birimlerinin taşra örgütleri üzerindeki yetkilerini 

nasıl kullanacağı, seçimle iş başına gelen belediye başkanları ve il genel meclisi 

başkanları ile ilişkilerinin nasıl olacağı sorularına cevap bulmak kolay değildir. 

Böyle bir gelişme olması halinde geçmişte valilerin hem merkezi yönetimi hem de il 

özel idaresini temsil etmesine benzer biçimde belediye başkanları da yerelle birlikte 

merkezi görev ve sorumlulukları üstlenebilecektir. Böyle bir gelişmede ilçelerin 

başında bulunan kaymakamların muhafaza edilip edilmeyeceği ayrı bir tartışma 
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konusudur. Çalışma içerisinde sıklıkla vurgulanan yerelde merkezcilik anlayışının 

devamı için kaymakamların ilçe kademesinin başı olarak görevlerine devam etmesi 

daha olası bir seçenektir.  



 317 

KAYNAKÇA 

Kitaplar 

Akşin, Sina, Türkiye Tarihi 3, Osmanlı Devleti 1600-1908, (Ed: Sina Akşin), Cem 

Yayınevi, 1988. 

Baykara, Tuncer, Anadolu’nun Tarihi Coğrafyasına Giriş I, İstanbul, Türk 

Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, 1988. 

Bauman, Zygmunt, Küreselleşme: Toplumsal Sonuçları, (Çev: Abdullah Yılmaz), 

İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 2006. 

Behlülgil, Mefahir, İmparatorluk ve Cumhuriyet Dönemlerinde İllerimiz, 

İstanbul, Özal Matbaası, 1992. 

Bozkurt, Ömer, Turgay Ergun, Kamu Yönetimi Sözlüğü, (Ed: Seriye Sezen), 

Ankara, TODAİE Yayın No: 283, 2008.  

Burgess, Michael, Federalism and Europian Union: The Building of Europe 

1950-2000, London and New York, Routledge, 2000. 

Chossudovsky, Michel, Yoksulluğun Küreselleşmesi, (Çev: Neşenur Domaniç), 1. 

Baskı, İstanbul, Çiviyazıları, 1999. 

Coşkun, Sabri, İdarenin İdari Denetiminde İdari Vesayet, Ankara 1976. 

Çadırcı, Musa, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik 

Yapısı, 2. Baskı, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, l997. 

Çadırcı, Musa, Ülke Yönetimi: Tanzimat Sürecinde Türkiye, Ankara, İmge 

Kitabevi, 2007. 

Çevik, Hasan Hüseyin, Türkiye’de Kamu Yönetimi Sorunları, 2. Baskı,   Ankara, 

Seçkin Yayıncılık, 2004. 



 318 

Çizakça, Murat, İslam Dünyasında ve Batıda İş Ortaklıkları Tarihi, İstanbul, 

Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1999. 

Çınar, Tayfun, Can Umut Çiner, Ozan Zengin, Büyükşehir Yönetimi 

Bütünleştirme Süreci, Ankara, TODAİE Yayın No: 352, 2009. 

Çoker, Ziya, Belediye ve Mülki İdare Amirleri İlişkileri, Ankara,  TODAİE-Yerel 

Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi, İlksan Matbaası, 1999. 

Çolak, Nusret İlker, Avrupa Birliği Uyum Sürecinde İdari Reformlar, İngiltere 

ve Türkiye, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2005. 

Denhart, Robert B, The Pursuit of Significance: Strategies for Managerial 

Success in Public Organizations, Belmont CA, Wadsworth Publishing 

Company, 1993. 

Devellioğlu, Ferit, Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lugat, 3. Baskı, Ankara, 

Doğuş Matbaası, 1978. 

Dinçer, Nabi, Turan Ersoy, MEHTAP Tavsiyelerinin Uygulanma Durumunu 

Değerlendirme Araştırması, Ankara, TODAİE Yayını No: 143, 1974. 

Doğru, Osman, 27 Mayıs Rejimi: Bir Darbenin Hukuki Anatomisi, Ankara, İmge 

Kitabevi, 1998. 

Dreyfus, Françoise, Bürokrasinin İcadı, 1. Baskı, İstanbul, İletişim Yayınları, 2007. 

Duman, Hasan, Osmanlı Yıllıkları, İstanbul, 1987. 

Duran, Lütfi, İdare Hukuku, İstanbul, İ.Ü.H.F. Yayını, 1982. 

Eke, Ali Erkan, Anakent Yönetimi Yönetimlerarası İlişkiler, Ankara Üniversitesi 

Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları No: 505, Ankara, A.Ü. S.B.F. Basın ve 

Yayın Yüksek Okulu Basımevi, 1982. 

Eldem, M. Nejat, Bucak İdaresi Üzerine Bir Araştırma, Ankara, İçişleri Bakanlığı 

Teksir, 1969.  



 319 

Elmas, Gülen, Küreselleşme Sürecinde Bölgesel Dengesizlikler, Ankara, Nobel 

Yayınları, 2001. 

Emre, Cahit, Yönetim Bilimi Yazıları, Ankara, İmaj Yayıncılık, 2003. 

Engelhard, Tanzimat ve Türkiye, (Çev: Ali Reşat), İstanbul, Kaknüs Yayınları, 

1999. 

Eren, Turan, Kırsal Kalkınmada Bir Model Köylere Hizmet Götürme Birliği: 

Malkara Uygulaması, Ankara, DPT Yayını, 1992. 

Eroğlu, Cengiz, Murat Babuçoğlu, Mehmet Köçer, Osmanlı Vilayet 

Salnamelerinde Halep, Ankara, Global Strateji Enstitüsü, 2007. 

Eryılmaz, Bilal, Tanzimat ve Yönetimde Modernleşme, İstanbul, İşaret Yayınları, 

1992. 

Eryılmaz, Bilal, Yerel Yönetimlerin Yeniden Yapılanması, İstanbul, Birleşik 

Yayıncılık, 1997. 

Eryılmaz, Bilal, Kamu Yönetimi, Ankara, Okutman Yayıncılık, 2008. 

Fişek, Kurthan, Yönetim, İstanbul, Paragraf Yayınları, Aralık 2005. 

Flinders, Matthew, Delegated Governance and the British State Walking without 

Order, New York, Oxford University Press Inc., 2008. 

Foster, Christopher D, Francis J. Plowden, The State under Stress: Can the Hollow 

State Be Good Government, Open University Press, Buckingham, 1996. 

Frederickson, H. George, vd , The Public Administration Theory Primer, 2 nd 

edition, Westview Press, Boulder 2012. 

Frey, Frederick W. The Turkish Political Elite, Cambridge Massachusetts, The 

M.I.T. Press, 1965. 

Giddens, Anthony, Beyond Left and Right: Future of Radical Politics, 

Cambridge, Polity, 1994. 



 320 

Giddens, Anthony, Ulus Devlet ve Şiddet, 2.baskı, İstanbul, Kalkedon Yayınevi, 

2008. 

Giritli, İsmet, Kamu Yönetimi Teşkilatı ve Personeli, Gözden Geçirilmiş ve 

Değiştirilmiş 8. Baskı, İstanbul, Filiz Kitabevi, 1983.  

Gottdiener, Mark, Cities in Stres: A New Look at the Urban Crisis, California, 

Sage Publications, 1986.          

Gönül, Mustafa, Yerel Yönetim Birlikleri, Ankara, TODAİE Yayın No: 159, 1977. 

Gözübüyük, A. Şeref, Yönetim Hukuku, Ankara, Turhan Kitabevi, 2006.  

Grahame, Paul Tompson Hirst, Küreselleşme Sorgulanıyor, Ankara, Dost Kitapevi 

Yayınları, 1998. 

Güler, Birgül Ayman, Yeni Sağ ve Devletin Değişimi, Ankara, TODAİE, 1996. 

Güler, Birgül Ayman, Yerel Yönetimler: Liberal Açıklamalara Eleştirel 

Yaklaşım, Ankara, TODAİE Yayın No: 280, 1998. 

Güler, Birgül Ayman vd,  Kamu Yönetimi Ülke İncelemeleri, Ankara, A.Ü.S.B.F 

Kamu Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (KAYAUM), Yayın 

No:1, Aralık, 2004. 

Güler, Birgül Ayman, Kamu Personeli Sistem ve Yönetim, 1. Baskı, Ankara, İmge 

Kitabevi, 2005. 

Güler, Birgül Ayman, Devlette Reform Yazıları, İstanbul, Paragraf Yayınları, 2005. 

Güler, Birgül Ayman, Türkiye’nin Yönetimi: Yapı, 1. Baskı, Ankara, İmge 

Kitabevi, Ocak 2009. 

Günal, Bünyamin, İl Özel İdaresi Kanunu, İstanbul, 1987. 

Habermas, Jurgen, Küreselleşme ve Milli Devletlerin Akıbeti, (Çev. Medeni 

Beyaztaş), İstanbul, Bakış Yayınları, 2002. 



 321 

Halaçoğlu, Yusuf, XIV-XVII Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve 

Sosyal Yapı, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 2007. 

Harvey, David, Urbanization of Capital: Studies in the History and Theory of 

Capitalist Urbanization, Baltimore, John Hopkins University Press, 1985. 

Harvey, David, 20. Yüzyıl Kenti, (der./çev: Bülent Duru, Ayten Alkan), Ankara, 

İmge Kitabevi, 2002. 

Hasgüler, Mehmet, Mehmet Bülent Uludağ, Devletlerarası ve Hükümetler Dışı 

Uluslararası Örgütler, İstanbul, Alfa Yayınları, 2007. 

Heper, Metin, The State Tradition in Turkey, Walkington, England, The Eothen 

Press, 1985. 

Hill, Dilys M, Democratic Theory and Local Government (New Local 

Government), London, Allen & Unwin, 1974. 

Hirsch, Joachim, Materyalist Devlet Teorisi: Kapitalist Devletler Sisteminin 

Dönüşüm Süreçleri, (Çev: Levent Bakaç), 1.Baskı, İstanbul, 

AlanYayınları, 2011. 

Holton, Robert J., Kentler Kapitalizm ve Uygarlık, (Çev: Ruşen Keleş), 1. Baskı, 

Ankara, İmge Kitabevi, 1999. 

Howen, W, A. van den Elshout, Mahalli İçin Merkezde Yürütülen Hizmetler, 

(Çev: Selçuk Yalçındağ), Ankara, TODAİE Yayını No: 126, 1972. 

Hughes, Owen E, Public Management and Administration: An Introduction, 3 rd 

Edition, New York, Palgrave Macmillan, 2003. 

İkinci İdareciler Kongresi: 16 Kasım 1964 - 30 Kasım 1964, Ankara, İçişleri 

Bakanlığı Yayını, 1966. 

İnalcık, Halil, Osmanlı İmparatorluğu Toplum ve Ekonomi, 2. Baskı, İstanbul, 

Eren Yayıncılık, 1996. 



 322 

İnalcık, Halil, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihî: 1300-

1600, (Çev: Halil Berktay), Cilt I, İstanbul, Eren Yayınları, 2000. 

Jessop, Bob, The Future of the Capitalist State, Cambridge, Polity Press, 2002. 

Kalabalık, Halil, Avrupa Birliği Ülkeleriyle Karşılaştırmalı Yerel Yönetim 

Hukuku Teori-Uygulama, 1. Baskı, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2005. 

Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma I: Değişimin Yönetimi İçin Yönetimde 

Değişim, Ankara, T.C. Başbakanlık, 2003. 

Karagül, Mehmet, Uluslararası İktisadi Örgütler ve Azgelişmiş Ülkeler, Ankara, 

Nobel Yayınları, 2010. 

Karal, Enver Ziya, Osmanlı Tarihi, Cilt 8, 4. Baskı, Ankara, Türk Tarih Kurumu 

Basımevi, 1995. 

Karal, Enver Ziya, Tanzimat-ı Hayriye Devri (1839-1856), İstanbul, Cumhuriyet 

Yayınları, 1999. 

Kaynar, Reşat, Mustafa Reşit Paşa ve Tanzimat, Ankara, T.T.K, 1991. 

Keleş, Ruşen, Yerinden Yönetim ve Siyaset, 1. Basım, İstanbul, Cem Yayınevi, 

1992. 

Keleş, Ruşen, Avrupa’nın Bütünleşmesi ve Yerel Yönetimler, Ankara, Türk 

Belediyecilik Derneği ve KAV, 1999. 

Keleş, Ruşen, Zerrin Toprak, 21. Yüzyıla Girerken Türkiye’de Belediye 

Meclislerinde Siyaset, 1. Basım, İzmir, İzmir Büyükşehir Belediyesi Yerel 

Gündem 21 Yayını, 2000. 

Keleş, Ruşen, Kentleşme Politikası, Ankara, İmge Kitabevi, 2010. 

Kersting, Norbert, Angelika Vetter, Reforming Local Government in Europe: 

Closing the Gap between Democracy and Efficiency, Opladen, Leske and 

Budrich, 2003. 



 323 

Keskin, Nuray Ertürk, Türkiye’de Devletin Toprak Üzerinde Örgütlenmesi, 

Ankara, Tan Kitabevi, 2009. 

Ketle, Donald F., The Global Public Management Revolution A Report on the 

Transformation of Governance, Washington, The Brookings Institution, 

2000. 

Kudrycka, Barbara, Combating Conflict of Interest in Local Governments in the 

CEE Countries, Budapest, OPI/ILGI, 2004. 

Kunt, Metin, Sancaktan Eyalete 1550–1650 Arasında Osmanlı Ümerası ve İl 

İdaresi, İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 1978. 

Lane, Jan-Erik, The Public Sector, Concepts, Models and Approaches, 2 nd 

Edition, London, Sage Publications, 1995. 

Lane, Jan-Erik, State Management: An Enquiry into Models of Public 

Administration and Management, Oxon, Routledge, 2009. 

Lewis, Bernard, Modern Türkiye’nin Doğuşu, (Çev. Metin Kıratlı), Ankara, Türk 

Tarih Kurumu, 2007. 

Loughlin, John, Frank Hendriks, Anders Lidström, The Oxford Handbook of Local 

and Regional Democracy in Europe, New York, Oxford University Press, 

2010. 

Midhat Paşa’nın Hatıraları-Hayatım İbret Olsun (Yayına Haz: Osman Selim 

Kocahanoğlu), Birinci Cilt, 1. Baskı, Temel Yayınları No. 95, İstanbul, 

Ekim 1997. 

Morris, Christopher W., An Essay on the Modern State, Cambridge University 

Press, 2002. 

Nadaroğlu, Halil, Mahalli İdareler, İstanbul, Beta Yayıncılık, 2001. 

Nalbant, Atilla, Üniter Devlet, Bölgeselleşmeden Küreselleşmeye, 2. Baskı, 

İstanbul, XII Levha Yayınları, 2012.  



 324 

Odyakmaz, Zehra, Ümit Kaymak, İsmail Ercan, Anayasa Hukuku-İdare Hukuku, 

Ankara, 6. Baskı, 2006. 

Onar, Sıddık Sami, İdare Hukukunun Umumi Esasları, İstanbul, Maarif Matbaası, 

1952. 

Ongaro, Edoardo, Public Management Reform and Modernization Trajectories 

of Administrative Change in Italy, France, Greece, Portugal and Spain, 

Massachusetts, Edward Elgar Publishing, Inc., 2009. 

Ortaylı, İlber, Türkiye İdare Tarihi, Ankara, TODAİE Yayını, 1979. 

Ortaylı, İlber, Osmanlı İmparatorluğu’nda İktisadi ve Sosyal Değişim: 

Makaleler I, Ankara, Turhan Kitabevi, 2000. 

Ortaylı, İlber, Türkiye Teşkilat ve İdare Tarihi, Ankara, Cedit Neşriyat, 2007. 

Önen, Nizam, Cenk Reyhan, Mülkten Ülkeye: Türkiye’de Taşra İdaresinin 

Dönüşümü (1839-1929), 1. Baskı, İstanbul, İletişim Yayınları, 2011. 

Özbudun, Ergun, 1921 Anayasası, Ankara, Atatürk Araştırması Merkezi Yayınları, 

1992. 

Özdek, Yasemin, Uluslararası Politika ve İnsan Hakları, Ankara, Öteki Yayınevi, 

2000. 

Özşen, Tayfur, Türk İdare Dergisi (1928-1988), Ankara, İçişleri Bakanlığı Yayın 

No: 429, 1998. 

Öztuna, Yılmaz, Büyük Osmanlı Tarihi, Cilt 7, İstanbul, Ötüken Neşriyat, 1994. 

Pakalın, Mehmet Zeki, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, Cilt 2-3, 

İstanbul, Milli Eğitim Basımevi, 1983. 

Pamuk, Şevket, Osmanlı Ekonomisi ve Dünya Kapitalizmi (1820-1913), Ankara, 

Yurt Yayınları, 1984. 



 325 

Pearce, Jone L. Organization and Management in the Embrace of Government, 

NJ, Lawrence Erlbaum Associates, 2001. 

Personel Reformu Karşısında Mülki İdare Amirlerinin Durumu, Ankara, TİD 

Yayını, 1974. 

Pierson, Christopher, Modern Devlet, (Çev: Neşet Kutluğ, Burcu Erdoğan), 1. 

Baskı, İstanbul, Chivi Yazıları Yayınevi Nemesis Kitaplığı, 2011. 

Pollitt, Christopher, Geert Bouckaert, Public Management Reform: A 

Comparative Analysis, 2 nd Edition, Oxford, Oxford University Pres, 

2004. 

Rosanvallon, Pierre, Refah Devletinin Krizi, (Çev: Burcu Şahinli), Ankara, Dost 

Kitabevi Yayınları, 2004. 

Sencer, Muzaffer, Türkiye’nin Yönetim Yapısı, İstanbul, Alan Yayıncılık, 1992. 

Seyitdanlıoğlu, Mehmet, Tanzimat Devrinde Meclis-i Vâlâ (1838 - 1868), Ankara, 

Türk Tarih Kurumu Yayını, 1999. 

Shaw, Stanford J., Ezel Kural Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern 

Turkey, Volume II: Reform, Revolution, and Republic: The Rise of 

Modern Turkey, 1808-1975, New York, Cambridge University Pres, 2002. 

Singh, Udai Bhan, Decentralized Democratic Governance in New Millennium: 

Local Government in New Millenium: Local Government in the USA, 

UK, France, Japan, Russia and India, New Delhi, Concept Publishing 

Company, 2009, p. 86-111. 

Soysal, Mümtaz, Kaza ve Vilayet İdaresi Üzerinde Bir Araştırma, Ankara, AÜ 

SBF Yayın No: 77-59, 1957. 

 Soysal, Mümtaz, 100 Soruda Anayasanın Anlamı, 11. Baskı, İstanbul, Gerçek 

Yayınevi, 1997. 

http://www.google.com.tr/search?hl=tr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jone+L.+Pearce%22


 326 

Sürgit, Kenan, Türkiye’de İdari Reform, Ankara, TODAİE Yayınları No: 128, 

1972. 

Tabakoğlu, Ahmet, Türkiye İktisat Tarihi, İstanbul, Dergah Yayınları, 1999. 

Tanör, Bülent, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, 2. Baskı, İstanbul, YKY 

Cogito Yayınları, 1998. 

The State in Western Europe: Retreat or Redefinition?, (Ed: Wolfgang C. 

Mueller, Vincent Wright), Routledge, 1994. 

Timur, Taner, Osmanlı Toplumsal Düzeni, 3. Baskı, Ankara, İmge Kitabevi, Eylül 

1994. 

Timur, Taner, Küreselleşme ve Demokrasi Krizi, 1. Baskı, Ankara, İmge Kitabevi, 

1996. 

Tortop, Nuri, Eyüp G. İsbir, Burhan Aykaç, Yönetim Bilimi, 3. Baskı, Ankara, 

Yargı Yayınevi, 1999. 

Tortop, Nuri, Burhan Aykaç, Hüseyin Yayman, M. Akif Özer, Mahalli İdareler, 1. 

Basım, Ankara, Nobel Yayınları, 2006. 

Tosun, Mustafa, Türkiye’de Valilik Sistemi, Ankara, TODAİE Yayını, 1970. 

Tönük, Vecihi, Türkiye’de İdare Teşkilatı, Türkiye’de İdare Teşkilatı’nın Tarihi 

Gelişimi ve Bugünkü Durumu, Sayı 1, Ankara, İçişleri Bakanlığı 

Yayınları, 1945. 

Tullock, Gordon, Arthur Seldon, Gordon L. Brady, Government Failure: A Primer 

in Public Choice, Washington, D.C, Cato Institute, 2002. 

Turan, Osman, Selçuklular Zamanında Türkiye (Siyasi Tarih-Alp Arslan’dan 

Osman Gazi’ye), 5. Baskı, İstanbul, Boğaziçi Yayınları, Mart 1998. 

Türkiye’de İl Yönetimini Yeniden Yapılanması, Görüşler-2, İzmir Ege 

Sanayicileri ve İşadamları Derneği Yayını, 1993. 

http://www.routledge.com/books/search/author/wolfgang_c_mueller/
http://www.routledge.com/books/search/author/wolfgang_c_mueller/
http://www.routledge.com/books/search/author/vincent_wright/


 327 

Uçkan, Özgür, E-devlet, E-Demokrasi ve Türkiye, 1. Baskı, İstanbul, Literatür 

Yayınları, 2003. 

Ulusoy, Ahmet, Akdemir, Tekin, Mahalli İdareler, Ankara, Seçkin Yayınları, 2001. 

Uygun, Oktay, Federal Devlet, 1. Basım, İstanbul, Çınar Yayınları, Ekim 1996. 

Ünal, Mehmet Ali, Osmanlı Müesseseleri Tarihi, Isparta, Fakülte Kitabevi, 2007. 

Waldo, Dwight, The Administrative State: A Study of the Political Theory of 

American Public Administration, Ronald Press, New York, 1948. 

Weber, Max, Sosyoloji Yazıları, (Çev: Taha Parla), 8. Baskı, İstanbul, İletişim 

Yayınları, 2006. 

Weber, Max, Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu, 6. Basım, Ankara, Ayraç 

Yayınevi, 2010. 

Weber, Max, Şehir (Modern Kentin Oluşumu), (Çev: Musa Ceylan), 9. Basım, 

İstanbul, Yarın Yayınları, 2010. 

Wolman, Harold, M. Goldsmith, Urban Politics and Policy: A Comparative 

Perspective, London, Blackwell, 1992. 

Yalçındağ, Selçuk, İlçe Özel Yönetimi: Kırsal Yöreler İçin Yeni Bir Demokratik 

Yerel Yönetim Birimi Denemesi, Ankara, TODAİE Yayın No: 157, 1977. 

Yalçındağ, Selçuk, Yerel Yönetimler (Sorunlar, Çözümler), İstanbul, TÜSİAD 

Yayınları, 1995. 

Yazıcıoğlu, Recep, Demokratik Katılım ve Yeniden Yapılanma, Erzincan, 1985. 

Yazıcıoğlu, Recep, Bu Sistem Değişmeli Alternatif Bir Yaklaşım, 2. Baskı, 

Erzurum, Birey Yayıncılık, 1995. 

Yerel Seçimler Panoraması 1963-1999, (Ed: Oya Çitci), Ankara, TODAİE Yayın 

No: 306, 2001. 

http://www.idefix.com/kitap/yarin-yayinlari/firma_urun.asp?fid=8708


 328 

Zabunoğlu, Yahya Kâzım Kamu Hukukuna Giriş: Devlet, Tanım- Kaynak- 

Unsurlar, Ankara, Sevinç Matbaası,  1973. 

Makaleler 

Acar, Ali, “Yönetim-Siyaset İlişkisinde Kamuda Personel Politikaları”, Selçuk 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 7, 2002, s. 1-13. 

Acun, Utku, “Mülki İdareyi Yakından İlgilendiren Yasal Gelişmelere Bir Bakış”, 

İdarecinin Sesi Dergisi, Cilt 18, Sayı 106, Ankara, Eylül-Ekim 2004, s. 5. 

Akalın, Güneri, “Türkiye’de Mahalli İdareler Hizmetleri ve Finansmanı Reformu”, 

Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, Ankara, Mart 1994, s. 9-

24. 

Akbulut, Örsan, “Küresel Dönemde Ulus Devlet ve Mülki İdari Yapılanma”, 

İdarecinin Sesi, Ankara, Ocak - Şubat 2011, s. 34-35. 

Akçakaya, Murat, “Belediyeler Üzerindeki Vesayet Çıkmazı”, Sayıştay Dergisi, 

Sayı 38, Ankara, Temmuz-Eylül 2000, s. 189-210. 

Akdağ, Mustafa, “Osmanlı Tarihinde Ayanlık Düzeni Devri”, Ankara Üniversitesi 

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları 

Dergisi, Cilt 8, Sayı 14, Ankara, 1963, s. 51-61. 

Akdağ, Mustafa, “Genel Çizgileriyle XVII. Yüzyıl Türkiye Tarihi”, Ankara 

Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih 

Araştırmaları Dergisi, Cilt 4, Sayı 6, Ankara, 1966, s. 201-247. 

Akdoğan, A. Argun, “Toplumsal Sermaye: Yeni Sağ’ın Küresel Yüzü”, Yoksulluk, 

Şiddet ve İnsan Hakları, Ankara, TODAİE İnsan Hakları Araştirma ve 

Derleme Merkezi Yayın No: 19, Mayıs 2002, s. 71-85. 

Akdoğan, A. Argun, “Yeni Yerel Yönetim Yasalarında Katılım”, DOSYA-08: Yerel 

Yönetimlere Katılım, Bülten 64, Aralık 2008, Mimarlar Odası Ankara 

Şubesi Yayını, s. 17-27. 



 329 

Akın, Cengiz “Türkiye’de Yerel Özerkliğin Anlamı”, Türk İdare Dergisi, Sayı 414, 

Ankara, 1997, s. 111-114. 

Akın, Cengiz, “Türkiye’de Yerel Yönetim Geleneğinin Oluşmasında Muhassıllık 

Meclislerinin Önemi”, Türk İdare Dergisi, Sayı 425,  Ankara, Aralık 1999, 

s. 15-26. 

Aksakal, Hasan, “Tanzimat’ın İki Yüzü İcraatları ve Temsil Ettikleri Değerler 

Bağlamında Karşılaştırmalı Bir Reformculuk Analizi Midhat Paşa ile Sultan 

II. Abdülhamid”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Vol. 2, No. 9, 

Fall 2009, p. 11-22. 

Aksoy, Şinasi, “Yeni Sağ ve Kamu Yönetimi”, Kamu Yönetimi Disiplini 

Sempozyumu Bildirileri, 2. Cilt, Ankara, TODAİE Yayınlan, 1995, s. 159-

173. 

Aksoy, Şinasi, “Yeni Sağ, Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetim: Eleştirel Yaklaşım”, 

Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt 7, Sayı 1, Ankara, 1998, s. 3-13. 

Akşin, Sina, “Osmanlı-Türk Toplumundaki Sınıf Yapısı Üzerine Bir Deneme”, 

Toplum ve Bilim, Sayı 2, İstanbul, 1977, s. 31-46. 

Aktan, Tahir, “Mahalli İdarelerde Vesayet Denetimi”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 9, 

Sayı 3, Ankara, 1976, s. 3-24. 

Alada, Adalet Bayramoğlu, “Türkiye’de Yerel Yönetimleri “Özerklik Meselesi” 

Üzerinden Yeniden Düşünmek”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 

17, Sayı 4, Ankara, Ekim 2008, s. 5-44. 

Aldan, Mehmet, “İl Özel İdaresinin Yarını”, Amme İdaresi Dergisi,  Cilt 11, Sayı 4, 

Ankara, 1978, s. 32-50. 

Allix, Marine, Sandra van Thiel, “Mapping the Field of Quasi-Autonomous 

Organizations in France and Italy”, International Public Management 

Journal, Vol. 8, No. 1, 2005, p. 39-56. 



 330 

Apan, Ahmet, “Bazı Belediyelerin Kaldırılması Hakkında Kanuna Dair”, İdarecinin 

Sesi Dergisi, Ankara, Ocak-Şubat 2004, s. 38-41. 

Apan, Ahmet, “Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi ve Yerel 

Yönetimlerimiz”, Hukuk ve Adalet Dergisi, Yıl 1, Sayı 2, İstanbul, Nisan-

Haziran 2004, s. 212-222. 

Apan, Ahmet, “Avrupa Birliğinde Kamu Yönetiminin Geleceği”, İdarecinin Sesi 

Dergisi, Cilt 19, Sayı 108, Ankara, Ocak-Şubat 2005, s. 20-23. 

Apan, Ahmet, “Kalkınma Ajansları: Biri Bizi Bölüyor mu?”, Belediye Dünyası 

Dergisi, Cilt 6, Sayı 12, Ankara, Aralık 2005, s. 15-25. 

Apan, Ahmet, “AB Mevzuatında Yerellik (Subsidiarity) İlkesi”, Türk İdare Dergisi, 

Sayı 450, Ankara, Mart 2006, s. 29-42. 

Apan, Ahmet, “Kamu Yönetiminde Reform Çalışmaları Bağlamında Sosyal 

Güvenlik Reformu”, Bilgi Çağında Türk Kamu Yönetiminin Yeniden 

Yapılandırılması II, (Ed: Ahmet Nohutçu, Asım Balcı), İstanbul, Beta 

Yayınları, 2007, s. 225-258. 

Arıkan, Mustafa, “Birlikler”, İller ve Belediyeler Dergisi, Sayı 315, Ankara, 1971, 

s. 6-25. 

Aronowitz, Stanley, “Global Shift: A New Capitalist State?”, Paradigm Lost: State 

Theory Reconsidered, (Eds: Stanley Aronowitz, Peter Bratsis), 

Minneapolis, University of Minnesota Press, 2002, p. 268- 286. 

Arpacı, Işıl, “Türkiye’de 1980 Sonrası Kamu Yönetimi Reformlarını Osmanlı 

Tarihinden Okumak”, 18. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Kamu Yönetiminde 

Reform, 1. Basım, Ankara, KAYFOR 2008, TODAİE Yayını, 2009, s. 77-

86. 

Arslan, D. Ali, “Tek ve Çok Partili Dönemlerde Türk Siyasi Elitlerinin Toplumsal 

Profillerinin Karşılaştırmalı Analizi”, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 1, 

Sayı 2, 2005, s. 53-66. 



 331 

Arslan, Nagehan Talat, “Yerelleşme, Özerklik ve Demokratikleşme Açısından 

Mahalli İdareler Hakkında Bir Değerlendirme”, C.Ü. Sosyal Bilimler 

Dergisi, Cilt 32 No 2, Sivas, Aralık 2008,  s. 263-282. 

Aslaner, Abdullah, “Kamu İdaresinde Yeniden Yapılanma Çalışmaları”, Türk İdare 

Dergisi, Sayı 453, Ankara, Aralık 2006, s. 47-67. 

Ataay, Faruk, Türkiye “Kapitalizminin Mekânsal Dönüşümü”, Praksis, Sayı 2, 

Ankara, 2001, s. 53-96. 

Ataay, Faruk, Atilla Günay, “Yerelleşme ve Kalkınma Sorunu: Kamu Yönetimi 

Reformu Üzerine Bir Değerlendirme”, Mülkiye Dergisi, Cilt 28, Sayı 243, 

Ankara, Bahar 2004, s. 131-146. 

Ataay, Faruk, “Neo-liberalizm, Kamu Reformu ve Demokrasi”, Kamu Yönetimi: 

Yöntem ve Sorunlar, (Ed: Şinasi Aksoy, Yılmaz Üstüner), Nobel 

Yayınları, Ankara, 2007 s. 163-172. 

Ataay, Faruk, Ceren Kalfa, “Küreselleşme, Neoliberalizm ve Demokrasi”, Alternatif 

Politika, Cilt 4, Sayı 3, Kasım 2012, s. 304-317. 

“Avrupa Kamu Yönetimi İlkeleri SİGMA Raporları: No. 27”, (Çev: Pelin Kuzey)”, 

Maliye Dergisi, No. 147, Eylül-Aralık 2004, s. 57-89. 

Aygün, Necmettin, “Osmanlı Devletinde İdarî Taksimat Alanındaki Düzenlemelerin 

Taşradaki Yansımaları: Vakfıkebir, Şarlı ve Tonya Örneği (1840–1918)”, 

Karadeniz Araştırmaları Dergisi, Sayı 26, Ankara, 2010, s. 35-77. 

Aytaç, Ömer, “Memurluk Zihniyeti ve Memuriyen Toplum: Prens Sabahattin’in 

Görüşleri Doğrultusunda Bir Çözümleme”, Dokuz Eylül Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, İzmir,  2006, s. 1-28. 

Bağçe, H. Emre, “Küreselleşme, Devlet ve Demokrasi”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 

32, Sayı 4,  Ankara, 1999, s. 3-14. 



 332 

Balcı, Asım, “Türk Kamu Yönetimi Sisteminin AB Normlarına Uyumlaştırılması”, 

Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye: Siyasal, Ekonomik ve Toplumsal 

Dönüşüm, Sorunlar ve Tartışmalar, (Ed: T. Uzun- S. Özen), Ankara, 

Seçkin Yayıncılık, 2004. 

Barlas, Emin, Berkan Karagöz, “Subsidiatrite İlkesi: Kavramsal Bir Çerçeve”, 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Sayı 

1, Tokat, 2007, s. 155-174. 

Başa, Şafak, “Vali Atamalarında Yöntem Sorunu”, İdarecinin Sesi Dergisi, Cilt 21, 

Sayı 125, Ankara, Kasım-Aralık 2007, s. 18-23. 

Başarır, Arslan, “Toplum Kalkınması Bakımından İçişleri Bakanlığı’nın ve İdare 

Amirlerinin Görevleri”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, Ankara, 

1969, s. 207-221. 

Batley, Richard, “Comparisons and Lessons”, Local Government in Europe, (Ed: 

R. Batley, G. Stoker), Macmillan Press, London, 1991. 

Batmaz,  Eftal, “İltizam Sisteminin XVIII. Yüzyıldaki Boyutları”, Ankara 

Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih 

Araştırmaları Dergisi, Cilt 18, Sayı 29, Ankara, 1996, s. 39-50. 

Bayraktar, Bayram, “Günümüzde Yeniden Değerlendirilmesi Gereken Bir Düşünür: 

Prens Sabahattin Bey”, Dokuz Eylül Üniversitesi Çağdaş Türkiye Tarihi 

Araştırmaları Dergisi, Cilt 2, Sayı 6-7, İzmir, Yıl 1996-1997, s. 117-130. 

Bayraktar, Bayram, “Günümüzde Yeniden Değerlendirilmesi Gereken Bir Düşünür: 

Prens Sabahattin Bey”, Ankara Üniversitesi DTCF Tarih Bölümü Tarih 

Araştırmaları Dergisi, Cilt 18, Sayı 29,  Ankara, 1996, s. 51-61. 

Bayraktar, S. Ulaş, Hacı Kurt, Bediz Yılmaz, “Yerel Siyasetin Bir Bilinmeyeni: 

Kamuoyunda Mersin İl Genel Meclisi”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 

Cilt 19, Sayı 2, Ankara, Nisan 2010, s. 29-62. 



 333 

Bedük, Saffet Arıkan, “İl Özel İdaresi Kanunu ve Uygulanmasına Dair Bazı 

Tespitler”, İdarecinin Sesi Dergisi, Sayı 136, Ankara, Kasım-Aralık 2009, 

s. 32-34. 

Bedük, Saffet Arıkan, “Yeni Büyükşehir Belediye Yapılanmasının İl Özel İdareleri 

ve İl İdare Sistemine Etkisi” Panelinde yaptığı konuşma metninden, 

İdarecinin Sesi Dergisi, Sayı 151, Ankara, Mayıs- Haziran 2012, s. 6-

10….. 

Beeson, Mark, “Rethinking Regionalism: Europe and East Asia in Comparative 

Historical Perspective”, Journal of European Public Policy, Vol. 12, No. 

6, December 2005, p. 969-985.  

Berkman, A. Ümit, “Amme İdaresi Dergisi’nde Yayınlanan Makaleler ve Türk 

Yönetim Bilimi”, Amme İdare Dergisi, Cilt 20, Sayı 4, Ankara, 1987, s. 

19-42. 

Berkman, A. Ümit, Metin Heper, “Political Dynamics and Administrative Reform in 

Turkey”, Administrative Reform in Developing Countries, (Ed: Ali 

Farazmand), Praeger Publishers, Westport, 2002, s. 151-162. 

Berkman, A. Ümit, “Türk Yönetim Yazını ve Türkiye’de Yönetim - Örgüt Alanının 

Gelişimi: 1990 Yılı Sonrası (Nereden Nereye)”, Eskişehir Osmangazi 

Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Nisan 2009, Cilt 

4, No. 1, s. 13-24. 

Bezci, Bünyamin, Bayram Çoşkun, “Avrupa Birliği ve Subsidiarite İlkesi: İlkenin 

AB’de Uygulanması ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme”, Çağdaş 

Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 16, Sayı 3, Ankara, Temmuz 2007,  s. 5-27. 

Bilgi, Nejdet, “Cumhuriyet’in İlk Döneminde Mülki Yapının Gelişimi”, Türkler 

Ansiklopedisi, Cilt 17, Ankara, 2002, s. 334-346. 

Bilgin, Kamil Ufuk, “Kamu Performans Yönetimi: Vali ve Kaymakamlar 

Performans Ölçümü Araştırması”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 41, Sayı 2, 

Ankara, Haziran 2008, s. 59-80. 



 334 

Bizet, Bernard, “Deconcentration versus Decentralisation of Administration in 

France: A Centre-Periphery Dilemma”, Canadian Journal of Regional 

Science/Revue Canadienne des Sciences Régionales, Vol. 25, No: 3, 

Autumn/automne 2002, p. 475-490.  

Bogason, Peter, “Public Administration under Postmodern Conditions”, 

Administrative Theory & Praxis, Vol. 30, No. 3, 2008, p. 359-362. 

Boyd, Neil M., “Administrative Reform in the States”, Public Administration 

Quarterley, Summer 2009, p. 155-163. 

Bozkurt, Ömer, “Kitap İncelemesi: Fransa’da Adem-i Merkezileşmenin 

Beklenmeyen Bir Sonucu: Feodalleşme”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 24, 

Sayı 4, Ankara, 1991, s. 149-159.  

Boztemur, Recep, “Tarihsel Açıdan Millet ve Milliyetçilik: Ulus-Devletin Kapitalist 

Üretim Tarzıyla Birlikte Gelişimi”, Doğu Batı Dergisi, Sayı 38, Ağustos-

Eylül-Ekim 2006, s. 161-179. 

Buller, Jim, Andrew Gamble, “Conceptualizing Europeanization”, Public Policy 

and Administration, Vol. 17, No 2, 2002, p. 4-24. 

Bulut, Nihat, “Kapitalizm-Demokrasi İlişkisi”, AÜEHFD, Cilt 7, Sayı 1-2, Erzincan, 

2003, s. 69-88.  

Bulut, Metin “Türk Kamu Yönetiminin Dönüşümünde Etkili Bir Araç: Avrupa 

Birliği İlerleme Raporları”, Sayıştay Dergisi, Sayı 82, Ankara, 2011, s. 97-

124. 

Bülbül, Duran, “Merkezden Yönetim-Yerinden Yönetim İlişkilerinde İdari ve Mali 

Paylaşım”, Sayıştay Dergisi, Sayı 39, Ankara, Ekim-Aralık 2000, s. 67-77. 

Caslin, Terry, “Devlet ve Ekonomi”, (Çev: Mensur Akgün), Liberalizm, Refah 

Devleti, Eleştiriler, (Der: Kemali Saybaşılı), Ankara, Bağlam Yayıncılık, 

1993, s. 290-314. 



 335 

Catlaw, Thomas J., “Governance and Networks at the Limits of Representation”, 

The American Review of Public Administration, Vol. 39, No. 5, 

September 2009, p. 478-498. 

Ceylan, Aydemir, “Kaymakamlığın Yeni Boyutları”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 

10, Sayı 1, Ankara, Mart 1977, s. 35-61. 

Clark, Cal, Betsy Hall, “American Views about Public Services: A Challenging 

Paradox for Public Administrators”, International Journal of Public 

Administration, Vol. 31, 2008, p. 1403-1415. 

Cole, Alistair, “The French State and its Territorial Challenges”, Public 

Administration, Vol. 90, Issue 2,  June 2012, p. 335-350. 

Çadırcı, Musa, “Tanzimat'ın İlanı Sırasında Anadolu'da İç Güvenlik”, Ankara 

Üniversitesi DTCF Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt 13, Sayı 

24,  Ankara, 1980, s. 45-58. 

Çadırcı, Musa, “Osmanlı İmparatorluğunda Eyalet ve Sancaklarda Meclislerin 

Kurulması, (1840-1864)”, Ord. Prof. Yusuf Hikmet Bayur’a Armağan, 

Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1985, s. 257-277. 

Çağdaş, Tülin “Türkiye’de Yerel Yönetimlerde İdari Özerklik”, Marmara 

Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 30, Sayı 1, 2011, s. 391-416. 

Çakan, Işıl, “Erken Cumhuriyet Döneminde Türk Kamu Yönetiminin 

Modernleşmesi: Merkezileşme”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 39, Sayı 4, 

Ankara, 2006, s. 45-73. 

Çakar, Enver, “XVI. Yüzyılda Şam Beylerbeyiliğinin İdarî Taksimatı”, Fırat 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, Elazığ, 2003, s. 351-

374. 

Çavdar, Tevfik, “1329 (1913) İdare-i Vilayât Kanunu ve Genel Meclis Üyelerinin 

Mesleklerine İlişkin Nitelikleri”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 16, Sayı 1, 

Ankara, Mart 1983, s. 3-22. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/padm.2012.90.issue-2/issuetoc


 336 

Çelik,  Vasfiye, Fikret Çelik, Sefa Usta,  “Yerel Demokrasi ve Yerel Özerklik 

İlişkisi”, Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 

Cilt 1, Sayı 2, Niğde, Aralık 2008, s. 87-104.  

Çiner, Can Umut, “Devlet Reformunda Yerelleşme ve Bölgeselleşme Üzerine”, 

Memleket Siyaset Yönetim, Cilt 5, Sayı 12, Ankara, 2010, s. 168-180. 

Çiner, Can Umut Oral Karakaya, “Merkez - Yerel İlişkileri ve Mülki İdarenin 

Dönüşümü”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 68, No. 2, Ankara, 

2013, s. 63- 93. 

Çoker, Ziya, “Mülki İdare Amirliği ve Geleceği”, Türk İdare Dergisi, Sayı 401, 

Ankara, Aralık 1993, s. 471-492. 

De Araujo, Joaquim Filipe Ferraz Esteves, “Improving Public Service Delivery: The 

Crossroads between NPM and Traditional Bureaucracy”, Public 

Administration, Vol. 79, No. 4, 2001, p. 915-932. 

Demir, Fatih, “Bürokrasi-Demokrasi İlişkisi ve Bürokratların Seçilmişlerce Kontrolü 

Sorunu”, CBÜ Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt 18, Sayı 2, Manisa, 

2011, s. 63-84. 

Demircan, Esra Siverekli, “Yeni Ekonomik Düzende Küreselleşme Yerelleşme 

Bağlamında Belediyelerde Yeni Mali Yönetim Anlayışı”, Erciyes 

Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı 30, 

Kayseri, Haziran 2008, s. 100-127. 

Demiröz, A. Nazif, “Bölge Valiliği Üzerine”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 23, Sayı 

4, Ankara, Aralık 1990, s. 55-70. 

Deniz, Taşkın, Güzin Kantürk Yiğit, “İdari Coğrafya Açısından Büyükşehir 

Belediyeleri”, International Journal of Social Sciences, Vol. 6, Issue 2, 

February 2013, p. 629-649. 

Dinler, Demet, “Türkiye’de Güçlü Devlet Geleneği Tezinin Eleştirisi”, Praksis 

Dergisi, Sayı 9, Ankara, Kış-Bahar 2003, s. 17-54. 



 337 

Duru, Bülent, “1941: Kıtlık Yılında Milli Korunma Kanunu Uygulamaları”, 

Açıklamalı Yönetim Zamandizini: 1940-1949, (Ed: Birgül Ayman Güler), 

AÜ SBF Kamu Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi: 3, Ankara, 

2008, s. 159-224. 

Duru, Bülent, “Avrupa Birliği Kentsel Politikası ve Türkiye Kentleri Üzerine”, 

Mülkiye Dergisi, Cilt 29, Sayı 246, Ankara, 2005, s. 59-75. 

Efe, Ayla, “Tanzimat’ın Eyalet Reformları 1840-64: Silistre Örneği”, Karadeniz 

Araştırmaları Dergisi, Cilt 6, Sayı 22, Ankara, Yaz 2009, s. 87-113. 

Efe, Mercan, Burcu Sılaydın Aydın “İdari Sınırlara Dayalı Planlamanın 

Değiştirilebilirliği ve Havza Temelli İl Sınırları Önerisi”, Ege Coğrafya 

Dergisi, Cilt 18, Sayı 1-2, İzmir, 2009, s. 73-84. 

Ellison, Brian A., “Bureaucratic Politics as Agency Competition: A Comparative 

Perspective”, International Journal of Public Administration, Vol. 29, 

2006, p. 1259-1283. 

Emini, Filiz Tufan, “Türkiye’de Yerel Yönetimler Reformunun İç ve Dış 

Dinamikleri”, CBÜ Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt 16, Sayı 2, Manisa, 

2009, s. 31-48. 

Emre, Cahit, “Mülki Yönetim Sisteminin İşleyişi ve Sorunları”, İyi Yönetim 

Arayışında Türkiye’de Mülki Yönetimin Geleceği, (Ed: Cahit Emre), 

Ankara, Türk İdari Araştırmalar Vakfı, Ankara, 2002, s. 244-269. 

Emre, Cahit, “Mülki Sistemin Geçerliliği ve Sistemden Kopmalar”, İyi Yönetim 

Arayışında Türkiye’de Mülki İdarenin Geleceği, (Ed: Cahit Emre), Türk 

İdari Araştırmalar Vakfı, Ankara, 2002, s. 218-239. 

Entaman, Willard F., “Managerialism”, The Emergence of New Ideology, The 

University of Wisconsin Press, Madison, Wisconsin, 1993, p. 152-193. 

Erdoğan, Mehmet, “Bölgesel Kalkınma ve Kızılırmak Orta Anadolu Proje Önerisi”, 

Türk İdare Dergisi, Sayı 440, Ankara, 2003, s. 215-230. 



 338 

Erençin, Arif, “Yerinden Yönetim ve Türkiye’de Reform Süreci”, Mülkiye Dergisi, 

Cilt 31, Sayı 254, Ankara, 2007, s. 99-122. 

Ersöz,  Halis Yunus, “Thatcher Döneminde Yerel Yönetimlerde Dönüşüm: 

Merkezileşme ve Piyasalaşma Eğilimleri”, İ.Ü. İktisat Fakültesi Maliye 

Araştırma Merkezi Konferansları, 39. Seri, İstanbul, 2001, s. 181-205. 

Esgin, Ali, “Ulus Devlet ve Küreselleşmeye İlişkin Bazı Tartışmalar”, C.Ü. Sosyal 

Bilimler Dergisi, Cilt 25, No. 2, Sivas, 2001, s. 185-192.  

Evans, Mark, Jonathan Davies, “Understanding Policy Transfer: A Multi-Level, 

Multi-Disciplinary Perspective”, Public Administration, Vol. 77, No. 2, 

1999, p. 361-385. 

Fabbrini, Sergio, “Is the EU exceptional? The EU and the US in comparative 

Perspective”, Democracy and Federalism in the European Union and 

the United States: Exploring Post-National Governance, (Ed: Sergio 

Fabbrini), London-New York, Routledge Taylor and Francis Group, 2005, 

p. 2-24. 

Farazmand, Ali, “Küreselleşme ve Kamu Yönetimi”, (Çev: Sevilay Kaygalak), 

Mülkiye Dergisi, Cilt 25, Sayı 229, Ankara, 2001, s. 245-278. 

Findley, Carter Vaughn, “Osmanlı’nın İdari Mirası ve Modern Ortadoğu”, 

İmparatorluk Mirası: Balkanlar’da ve Ortadoğu ‘da Osmanlı Damgası, 

(Der: L. Carl Brown), (Çev: Gül Çağalı Güven), İstanbul, İletişim Yayınları, 

2000, s. 222-245. 

Fişek, Kurthan, “Türkiye’de Mülki İdare Amirliği”, (Der. Burhan Aykaç, Şenol 

Durgun ve Hüseyin Yayman), Türkiye’de Kamu Yönetimi, Yargı 

Yayınevi, Ankara, 2003, s. 145-150. 

Fournier, Jaques, “Governance and European Integration, Reliable Public 

Administration”, Preparing Public Administrations for the European 

Administrative Space, Paris, OECD, SIGMA Papers: No. 23, May 1998. 



 339 

Garner, James W, “Administrative Reform in France”, The American Political 

Science Review, Vol. 13, No. 1, 1919, p. 17-46. 

Geray, Cevat, “Kentsel Yaşam Kalitesi ve Belediyeler”, Türk İdare Dergisi, Sayı 

421,  Ankara, 1998, s. 323-345. 

Geray, Cevat, “2000’li Yılların Eşiğinde Toplumsal Konut, Arsa ve Kentsel 

Gelişme”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 32, Sayı 4, Ankara, Aralık 1999,  s. 

85-116. 

Gökçe, Orhan, Selim Çapar, “Vatandaşın İçişleri Bakanlığı ve Mülki İdare Algısı”, 

İdarecinin Sesi, Ankara, Ocak-Şubat 2014, s. 32-36. 

Göküş, Mehmet, “Tek Parti Döneminde Türk Kamu Bürokrasisinin Gelişimi”, 

Amme İdaresi Dergisi, Cilt 33, Sayı 2, Ankara, 2000, s. 23-33. 

Gönül, Mustafa, “Seçimli Valilik Üzerine Düşünceler,” Amme İdaresi Dergisi, Cilt 

25, Sayı 3, Ankara, 1992, s. 51-70. 

Gözen, Ramazan, “Türkiye-AB Yakınlaşması: 1999 AB Helsinki Zirvesinden 2003 

Irak Savaşına Stratejik Algılamalarda Dönüşüm Süreci”, Uluslararası 

İlişkiler, Cilt 3, Sayı 10, İstanbul, 2006, s. 115-146. 

Gözübüyük, Şeref, “İdareyi Yeniden Düzenleme Çalışmaları ve Köy Kanunu 

Tasarısı”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 23, No.1, Ankara, 1968, 

s. 217-250. 

Gözübüyük, Şeref, “İl Özel İdarelerinde Yeniden Düzenleme”, Amme İdaresi 

Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, Ankara, Mart 1969, s. 24-36. 

Gruening, Gernod, “Origin and Theoretical Basis of New Public Management”, 

International Public Management Journal, Vol. 4, No. 1, 2001, p. 1-25. 

Gül, Songül Sallan, “Kamu Yönetiminde Kalite, Piyasa ve Müşteri Arayışlarının 

İdeolojik Temelleri”, Kamu Yönetiminde Kalite I. Ulusal Kongresi, 

Ankara, TODAİE, 1998,s. 69-84. 



 340 

Güler, Birgül Ayman, “1998 Reform Tasarısı Üzerine İnceleme”, Çağdaş Yerel 

Yönetimler Dergisi, Cilt 7, Sayı 4, Ankara, Ekim 1998, s. 3-25. 

Güler, Birgül Ayman, “İkinci Dalga: Siyasal ve Yönetsel Liberalizasyon (Kamu 

Yönetimi Temel Kanunu”, Kamu Yönetimi Reformu İncelemeleri: 

Mülkiye’den Perspektifler, (Özel Sayı), Tartışma Metinleri, AÜSBF, No: 

59, Kasım 2003, s. 1-34. 

Güler, Birgül Ayman, “Kamu Yönetimi Temel Kanunu Üzerine”, Hukuk ve Adalet 

Dergisi, Yıl 1, Sayı 2, İstanbul, Nisan-Haziran 2004, s. 26-61. 

Güler, Birgül Ayman, “22 Şubat 2005 gün ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu 

Üzerine”, Mülkiye Dergisi, Cilt 29, Sayı 246, Ankara, 2005,  s. 89-120. 

Güler, Birgül Ayman, “Yerinden Yönetimde İki Tür: Üniterlik ve Federallik”, 

Memleket Mevzuat Aylık Yerel Yönetim Dergisi, Cilt 3, Sayı 27, Eylül 

2007, s. 12-14. 

Güler, Birgül Ayman, “Otuzlu Yıllarda Yönetim”, Açıklamalı Yönetim 

Zamandizini: 1929-1939, (Ed: Birgül Ayman Güler), Ankara, AÜ SBF 

Kamu Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayın No: 2, 2007, 1-20. 

Güler, Birgül Ayman, Nuray Ertürk Keskin, “Devlet Reformunu Tarihten Çalışmak”, 

Kamu Yönetimi: Yöntem ve Sorunlar, (Ed: Şinasi Aksoy, Yılmaz 

Üstüner), Nobel Yayınları, Ankara, 2007, s. 101-152. 

Güler, Birgül Ayman, “Kalkınma Davasının Terk Edilmesi: AB, Bölge ve Eşraf 

Severlik”, Memleket Siyaset Yönetim Dergisi, Cilt 4, Sayı 11, Ankara, 

2009, s. 44-67. 

Gündoğan, Naci, “Türkiye’de Yoksulluk ve Yoksullukla Mücadele”, Ankara Sanayi 

Odası Dergisi, Ankara, Ocak/Şubat 2008, s. 42-56. 

Gündüz, Ali Yılmaz, “Türkiye’de Bölgesel Dengesizlikleri Gidermeye Yönelik 

Politikalar, Güneydoğu Anadolu Projesi Örneği”, Banka ve Yorumlar 

Dergisi, Sayı 6, 1990, s. 41-47.  



 341 

Güney, Atilla, “Bob Jessop’da Yönetişim Kavramı: Stratejik İlişkisel Devlet 

Biçiminden Yönetişim Biçimine”, Memleket Siyaset Yönetim, Sayı 1, 

Ankara, 2006, s. 153-171. 

Güngen, Ali Rıza, “1980’ler Türkiye’sinde Devletin Yeniden Yapılandırılmasına 

Dair Yaklaşımlar Üzerine Eleştirel Notlar”, Mülkiye Dergisi, Cilt 30, Sayı 

250, Ankara, 2006, s. 67-80. 

Hamamcı, Can, “Cumhuriyet ve Yerel Yönetimler, (Röportajı Yapan: Tekin 

Avaner), Memleket ve Mevzuat Aylık Yerel Yönetim Dergisi, Cilt 3, Sayı 

28, Ankara, Ekim 2007, s. 42-53. 

Hasanoğlu, Mürteza, Ziya Aliyev, “Avrupa Birliği İle Bütünleşme Sürecinde 

Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Ajansları”, Sayıştay Dergisi, Sayı 60, 

Ankara, Ocak-Mart 2006, s. 81-101. 

Hay, Colin, Michael Lister, “Introduction: Theories of the State”, The State: 

Theories and Issues, (Ed: Colin Hay, Michael Lister), 1 st Edition, 

Palgrave Macmillan, New York, 2006, p. 1-20. 

Homburg, Vincent M. F., “Red Tape and Reforms: Trajectories of Technological and 

Managerial Reforms in Public Administration”, International Journal of 

Public Administration, Vol. 31, 2008, p. 749-770. 

Hood, Christopher, “The “New Public Management” in the 1980’s: Variations on a 

Theme”, Accounting, Organizations and Society, Vol. 20, No. 2/3, 1995, 

p. 93-109. 

Hughes, James T., “The Role of Development Agencies in Regional Policy: An 

Academic and Practitioner Approach”, Urban Studies, Vol. 35, Issue 4, 

April 1998, p. 615-626. 

Hülür, Himmet, Anzavur Demirpolat, “Seçkincilik, Aydın Kimliği ve Süreklilik”, 

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 5, Konya, 

1999, s. 367-389. 



 342 

İnalcık, Halil, “Eyalet”, İslam Ansiklopedisi, Cilt 11, İstanbul, Türkiye Diyanet 

Vakfı Yayınları, 1993, s. 548-550. 

İnalcık, Halil, “Political Modernization in Turkey”, From Empire to Republic: 

Essays in Ottoman History, İstanbul, Eren Yayınları, 1998, p. 131-150. 

İzci, Ferit, Menaf Turan, “Türkiye’de Büyükşehir Belediyesi Sistemi ve 6360 Sayılı 

Yasa ile Büyükşehir Belediyesi Sisteminde Meydana Gelen Değişimler: 

Van Örneği”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi Dergisi, Cilt 18, Sayı 1, 2013, s. 117-152. 

Kalabalık, Halil, “Yetki Genişliği Yerinden Yönetim Sisteminin Bir Uygulaması 

Sayılır Mı?”, Türk İdare Dergisi, Sayı 413, Ankara, Aralık 1996, s. 129-

146. 

Kalabalık, Halil, “Türkiye’de Alan (Taşra) Yönetimi”, Türk İdare Dergisi, Sayı 

425, Aralık 1999, Ankara, s. 61-104. 

Kalağan, Gökhan, “1980 Sonrası Geleneksel Bürokratik Yönetim Paradigmasında 

Değişim ve Yönetsel - Siyasal Yeniden Yapılanma Arayışları”, SDÜ 

Vizyoner Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, Isparta, 2009, s. 92-101. 

Kalaylı, Yakup, “Yeni Köy Kanunu Tasarısı ile 442 Sayılı Köy Kanunu’nun 

Karşılaştırılması”, Memleket Mevzuat Aylık Yerel Yönetim Dergisi, Cilt 

5, Sayı 52, Ankara, Ekim 2009, s. 23-32. 

Kansu, Aykut, “Prens Sabahattin’in Düşünsel Kaynakları ve Aşırı Muhafazakar 

Düşüncenin İthali”, Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce, 1: Cumhuriyet'e 

Devreden Düşünce Mirası-Tanzimat ve Meşrutiyet'in Birikim, (Der: 

Mehmet Ö. Alkan), İletişim Yayınları, İstanbul 2001, s. 156-165. 

Kaplan, Berton H., “Weber Dışı Bir Bürokrasi Modeli Üzerine Notlar: Kalkınma 

Bürokrasisi” (Çev: Erses Eray), Amme İdaresi Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, 

Ankara, Haziran 1973, s. 61-68. 

http://psi203.cankaya.edu.tr/uploads/files/Kansu,%20Prens%20Sabahaddin.PDF
http://psi203.cankaya.edu.tr/uploads/files/Kansu,%20Prens%20Sabahaddin.PDF
http://psi203.cankaya.edu.tr/uploads/files/Kansu,%20Prens%20Sabahaddin.PDF
http://psi203.cankaya.edu.tr/uploads/files/Kansu,%20Prens%20Sabahaddin.PDF


 343 

Kara, Mustafa, Mustafa Görün, “Kırsal Kalkınmada İl Özel İdarelerinin, Köylere 

Hizmet Götürme Birliklerinin ve İlçe Yönetimlerinin Rolü Ve Bazı 

Uygulamalar”, SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 13, 

Sayı 1, Isparta, 2008, s. 411-433. 

Karaer, Tacettin, “Fransa’da Yerel Yönetim Reformu Üzerine”, Amme İdaresi 

Dergisi, Cilt 23, Sayı 3, Ankara,  1990, s. 47-67. 

Karagel, Hulusi, “Türkiye’de Mülki İdare Alanlarının Belirlenmesi ve Sorunları 

Üzerine”, e-Journal of New World Sciences Academy Nature Sciences, 

Cilt 6, Sayı 1, 2011, s. 57-69. 

Karagel, Hulusi, “Mülki İdare Sınırlarının Belirlenmesi ile İlgili Kuramsal 

Yaklaşımlar ve Türkiye’deki Geçerli Uygulamalar”, Ankara Üniversitesi, 

Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜCAUM), VII. 

Coğrafya Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara, 2012,  s. 96-106.     

Karahanoğulları, Onur, “Fransa”, Kamu Yönetimi Ülke İncelemeleri, (Birgül 

Ayman Güler vd), AÜ SBF Kamu Yönetimi Araştırma ve Uygulama 

Merkezi (KAYAUM), Yayın No.1, Ankara,  2004, s. 21-82. 

Karaman, Zerrin Toprak, “İl Özel İdarelerinin Görevleri ve Kamusal Hizmet 

Yaklaşımı”, Türk İdare Dergisi, Sayı 387, Ankara, 1990, s. 151-162. 

Karaman, Zerrin Toprak, “Küreselleşmede Yönetimin Etkisi”, Türk İdare Dergisi, 

Sayı 409,  Ankara, 1995, s. 43-51. 

Karaman, Zerrin Toprak, “Türkiye’de Siyasetin Kent Yönetimine Etkisi”, Yeni 

Türkiye, Sayı 4, Ankara, Mayıs-Haziran 1995, s. 537-551. 

Karasu, Koray, “Mülki İdare Amirliği Mesleği”, İyi Yönetim Arayışında 

Türkiye’de Mülki İdarenin Geleceği, (Ed: Cahit Emre), Türk İdari 

Araştırmalar Vakfı, Ankara, 2002, s. 113-214. 

http://80.251.40.59/politics.ankara.edu.tr/karasu/miarsonbutun.pdf


 344 

Karasu, Koray “Halkın Devlete ve Kamuya Bakışı,” Halkın Mülki İdareye Yönelik 

Tutum ve Beklentileri, İçişleri Bakanlığı Strateji Merkezi Başkanlığı 

Yayın No:1, Ankara, 2003, s. 33-47. 

Karasu, Koray, “Mülki İdare Mesleği”, Halkın Mülki İdareye Yönelik Tutum ve 

Beklentileri, İçişleri Bakanlığı Strateji Merkezi Başkanlığı Yayın No:1, 

Ankara, 2003, s. 115-212. 

Karasu, Koray, “Kamu Örgütlenmesi Boyutuyla Kamu Yönetimi Temel Kanun 

Tasarısı”, A.Ü. SBFGETA Tartışma Metinleri, Özel Sayı 2, No: 60, 

Ankara, 2003, s. 55-66. 

Karasu, Koray, “Kamu Yönetimi Disiplininin Kökenine İlişkin Bir Not”, II. Kamu 

Yönetimi Forumu Bildirileri, Hacettepe Üniversitesi Yayını, Ankara, 

2004, s. 225-242. 

Karasu, Koray, “İngiltere’de Bölge Kalkınma Ajansları”, Bölge Kalkınma 

Ajansları Nedir, Ne Değildir?, (Der: Menaf Turan), Paragraf Yayınları, 

İstanbul, 2005, s. 197-238. 

Karasu, Koray, “Yeni Bir Tür Merkezileşmenin Aracı Olarak Bölge Kalkınma 

Ajansları”, Memleket Mevzuat Aylık Yerel Yönetim Dergisi, Cilt 4, Sayı 

46, Ankara, Nisan 2009, s. 24-33. 

Karasu, Koray, “Yerelleşme Söylemi ve Bölge Kalkınma Ajansları”, Memleket 

Siyaset Yönetim Dergisi, Cilt 4, Sayı 11, Ankara,  2009, s. 1-43. 

Karasu, Koray, “Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesinde Kamu-Özel Ortaklığı”, 

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 66, Sayı 3, Ankara, 2011, s. 217-

262. 

Kartal, Nazım, “Tanzimat’tan Cumhuriyete Osmanlı’da Mülki İdare”, Akademik 

Yaklaşımlar Dergisi, Cilt 4 Sayı 1, Malatya, İlkbahar 2013, s. 1-24. 



 345 

Kaştan, Yüksel, “Yerel Yönetimlerde “Devlet Yatırımı” Kavramının Tarihi 

Gelişimi”, Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt 12, Sayı 2, Kastamonu, Ekim 

2004, s. 523-540. 

Kavruk, Hikmet, Hasan Yaylı, “2004 Belediye Reform Çalışmalarında İdari 

Vesayete İlişkin Düzenlemelerinin Değerlendirilmesi ve Bir Araştırma”, 

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 10, 

Sayı 3, Ankara, 2008, s. 1-31. 

Kaygusuz, Özlem, “Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinin Çıkmazları: Güvenlik, Ulus-

Devlet Felsefesi ve Kimlik”, Mülkiye Dergisi,  Cilt 30, Sayı 251, Ankara, 

Yaz 2006, s. 115-130. 

Kayıkçı, Sabrina, “1982 Reform Yasası Sonrası Fransa’da Yerel Yönetimler ve 

Yerel Özerklik Şartı”, Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt 12, Sayı 3, Ankara, 

Temmuz 2003, s. 22-47. 

Kayıkçı, Sabrina, “Cumhuriyet’in Kuruluşundan Günümüze Kadar Köye ve Köylüye 

Yönelik Olarak İzlenen Politikalar”, Türk İdare Dergisi, Sayı 448, Ankara, 

2005, s. 69-99. 

Kayıkçı, Sabrina, “Küreselleşmenin Kamu Yönetimi Paradigmasına Etkisi ve Türk 

Kamu Yönetimine Yansımaları”, Mülkiye Dergisi, Cilt 31, Sayı 256, 

Ankara, 2007, s. 165-186. 

Kazgan, Gülten, “Yeni Ekonomik Düzen ve Ulus Devlet”, Mülkiye Dergisi, Cilt 24, 

Sayı 220, Ankara, 2000, s. 128-138. 

Keating, Michael, “Size, Efficiency and Democracy: Consolidation, Fragmentation 

and Public Choice”, (Eds: D. Judge, G. Stoker, H. Wollman), Theories of 

Urban Politics, Sage, London, 1995, p. 117-34. 

Keleş, Ruşen, “Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Karşısında Avrupa ve Türkiye”, 

Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 23, Sayı 6, Ankara, 1995, s. 3-19. 



 346 

Keleş, Erdoğan, “Cebel-i Lübnan’da İki Kaymakamlı İdari Düzenin Uygulanması”, 

Ankara Üniversitesi DTCF Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, 

Cilt 27, Sayı 43, Ankara, 2008, s. 131-157. 

Kerman, Uysal Yakup Altan, Mehmet Aktel, “Dönüşen Devlette Yerelleşme 

Politikaları: Kalkınma Planları Üzerinden Bir Analiz”, Amme İdaresi 

Dergisi, Cilt 41, Sayı 3, Ankara, Eylül 2008, s. 125-152. 

Kesim, H. Kutay, Ali Petek, “Avrupa Komisyonu’nca Belirlenen İyi Yönetişimin 

İlkeleri Çerçevesinde Türk Kamu Yönetimi Reformunun Bir Eleştirisi”, 

Amme İdaresi Dergisi, Cilt 38, Sayı 4, Ankara, 2005, s. 39-58. 

Keskin, Nuray Ertürk, “Cumhuriyet Döneminde Toprağa Dayalı Örgütlenme: İl 

Yönetimi Sisteminin Kuruluşu”, Memleket Siyaset Yönetim, Sayı 5, 

Ankara, Aralık 2007, s. 119-174. 

Keskin, Nuray Ertürk, “İl Yönetimi Sisteminde Değişim”, Memleket Siyaset 

Yönetim, Sayı 6, Ankara, Mart 2008, s. 88-117. 

Keskin, Nuray Ertürk, “Mülki İdare Sistemi: Genel Yönetimden Esnek Gözetime”, 

Kamu Yönetimi: Yapı İşleyiş Reform, (Ed: Barış Övgün vd.), Ankara, 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayın No: 598, 2009, s. 117-

128. 

Keskin, Nuray Ertürk, “İl Özel İdaresinin Tarihi”, Memleket Mevzuat Aylık Yerel 

Yönetim Dergisi, Cilt 5, Sayı 50, Ağustos 2009, s. 8-14. 

Kickert, Walter J.M, “The Study of Public Management in Europe and the United 

States: A Comparative Analysis of National Distinctiveness”, dms – der 

moderne staat – Zeitschrift für Public Policy, Recht und Management 

Heft, No: 1, 2008, p. 221-234.  

Kılıç, Selda, “Tanzimat Sonrası Osmanlı Vilayet Bütçeleri”, Ankara Üniversitesi 

DTCF Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt 20, Sayı 

31, Ankara, 2000, s. 193-207. 



 347 

Kılıç, Selda, “1864 Vilayet Nizamnamesinin Tuna Vilayetinde Uygulanması ve 

Mithat Paşa”, Ankara Üniversitesi DTCF Tarih Bölümü Tarih 

Araştırmaları Dergisi, Cilt 24, Sayı 37, Ankara, 2005, s. 99-111. 

Kılıç, Selda, “Tanzimat'ın İlanından 1864 Düzenlemesinin Uygulanmasına Kadar 

Geçen Dönemde Valilik Kurumu”, Ankara Üniversitesi DTCF Tarih 

Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt 28, Sayı 45, Ankara, 2009, s. 

43-62. 

Köker, Levent, “Local Politics and Democracy in Turkey: An Appraisal”, American 

Academy of Political and Social Science, Vol. 540, July 1995, p. 51-62. 

Köksal, Erhan, “Türkiye’de Vali ve Kaymakamların Fonksiyon ve Yetkileri”, Amme 

İdaresi Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, Ankara, 1969, s.108-124. 

Köse, H. Ömer, “Küreselleşme Sürecinde Devletin Yapısal ve İşlevsel Dönüşümü”, 

Sayıştay Dergisi, Sayı 49, Ankara, 2003, s. 3-46. 

Kösecik, Muhammet, “4 Mayıs 2000 Seçimlerinin Getirdikleri: Londra’da Yeni 

Dönem”, Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt 9, Sayı 3, Ankara, 2000, s. 69-81. 

Kösecik, Muhammet, Naim Kapucu, Yasin Sezer, “Becoming an Effective Public 

Manager in The Global World: District Governors in Turkey”, Dokuz Eylül 

Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 18, Sayı 1, 

İzmir, 2003, s. 105-129. 

Köymen, Oya, “Cumhuriyet Döneminde Tarımsal Yapı ve Tarım Politikaları”, 75 

Yılda Köylerden Şehirlere, İstanbul, İş Bankası Kültür Yayınları, 1999. 

Kushiner, Joseph, David Siege, “Are Services Delivered more Efficiently after 

Municipal Amalgamations?”, Canadian Public Administration, Vol. 

48, Issue 2,  June 2005, p. 251-267. 

Leblebici, Doğan Nadi, “Küresel Değişim Baskısına Karşı Türk Bürokrasisindeki 

Yapısal Uyum Çabalarının Yapısal Atalet Kavramı Açısından 

http://iibf.erciyes.edu.tr/kutuphane/petas/petas.php?skip=0&keyword=MUHAMMET+KÖSECİK++NAİM+KAPUCU++YASİN+SEZER&type=5
http://iibf.erciyes.edu.tr/kutuphane/petas/petas.php?skip=0&keyword=DOKUZ+EYLÜL+ÜNİVERSİTESİ+İKTİSADİ+VE+İDARİ+BİLİMLER+FAKÜL&type=6
http://iibf.erciyes.edu.tr/kutuphane/petas/petas.php?skip=0&keyword=DOKUZ+EYLÜL+ÜNİVERSİTESİ+İKTİSADİ+VE+İDARİ+BİLİMLER+FAKÜL&type=6
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/capa.2005.48.issue-2/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/capa.2005.48.issue-2/issuetoc


 348 

Değerlendirilmesi”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, 

Sivas, 2005, s. 1-14. 

Levent, Tolga, Yasemin Sarıkaya Levent, “Bölgesel Gelişmede Ulus-Devletin Rolü: 

1999–2009 Yılları Arası Kamu Yatırımları Üzerinden Bir Değerlendirme”, 

Megaron Dergisi, Cilt 5, Sayı 3, İstanbul, s. 103-115. 

Lipset, Seymour Martin, “Bureaucracy and Social Change”, Representative 

Bureaucracy: Classic Readings and Continuing Controversies,  (Ed: 

Julie Dolan, David H. Rosenbloom), M.E. Sharpe, New York, 2003, p. 80-

84. 

Liou, Kuotsai Tom, “Changes and Challenges in Regulatory Reform”, International 

Journal of Public Administration, Vol. 30, 2007, p. 271-288. 

Loughlin, John, Daniel L. Seiler; “France: Between Centralization and 

Fragmentation”, Subnational Democracy in the European Union, (Ed. J. 

Loughlin, Oxford-New York, Oxford University Press, 2001, p.185-210. 

Loughlin, John, “The Transformation of Governance: New Directions in Policy and 

Polities”, Australian Journal of Politics and History, Vol. 50, No. 1, 

2004, p. 8-22. 

Loughlin, John, “Federalism, Regionalism and Local Government: Comparative 

Perspectives on Transforming the Nation-State”, European Political 

Science, Vol. 7, 2008, p. 472-482. 

Loughlin, John, “The Slow Emergence of the French Regions”, Policy&Politics, 

Vol. 36, No. 4, 2008,  p. 559-571. 

Loughlin, John “The ‘Hybrid’ State: Reconfiguring Territorial Governance in 

Western Europe”, Perspectives on European Politics and Society, Vol. 

10, No. 1, April 2009, p. 51-68. 

Marcuse, Peter, “Küreselleşmenin Dili”, (Çev. Ali Tartanoğlu), Mülkiye Dergisi, 

Cilt 25, Sayı 229, Ankara, 2001, s. 201-206. 



 349 

McLeod, Gordon, “New Regionalism Reconsidered: Globalization and the 

Remaking of Political Economic Space”, International Journal of Urban 

and Regional Research, Vol. 25, No. 4, December 2001, p. 804-829. 

McMenamin, Iain, “Varieties of Capitalist Democracy: What Difference does East-

Central Europe Make?”, Journal of Public Policy, Vol. 24, No. 3, 2004, p. 

259-274. 

Mengi, Ayşegül, “Yerinden Yönetim:  Avrupa Birliği'nde Bölgeler Ulus Devlete 

Karşı mı?”, Mülkiye Dergisi,  Cilt 28, Sayı 245, Ankara, 2007, s. 47-56. 

Mısır, Mustafa Bayram, “Meşrutiyetten Cumhuriyete: Kapitalizme Prusya Tipi 

Geçiş”, Praksis, Sayı 5, Ankara, 2002, s. 217-255. 

“Mülki İdare Taksimatı Anketinin Sonuçları”, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, No. 1, 

Ankara, 1965, s. 34. 

Nacar, Birsen, “Yerel Yönetimlerin Mali Krizi Üzerine Kuramsal Açıklamalar: 

Nedenler, Öneriler ve Bir Değerlendirme”, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 9, 

2005, s. 202-247. 

Nalbant, Atilla, “Bölgesel Devlet Yeni Bir Devlet Biçimi mi?, Kuramsal Temeller I”, 

Amme İdaresi Dergisi, Cilt  29, Sayı 2, Ankara, 1996, s. 39-70. 

Naliş, Seyfettin, “Taşra Düzeyinde Devlet ve İçişleri Bakanlığı”, Amme İdaresi 

Dergisi, Cilt 14, Sayı 3, Ankara, 1981, s. 83-86.  

Oktay, Tarkan, “Yerel Yönetim Reformunun İl Özel İdarelerine Etkileri: Kocaeli 

Örneği”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 19, Sayı 3, Ankara, 

Temmuz 2010, s. 75-100. 

Olsen, Johan, “Towards a European Administrative Space?”, Journal of European 

Public Policy, Vol. 10, Issue 4, 2003, p. 506-531. 

Ortaylı, İlber, “Osmanlı Kadı’sının Taşradaki Rolü Üzerine”, Amme İdaresi 

Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, Ankara, 1976, s. 95- 107. 



 350 

Ortaylı, İlber, “Türkiye’de Taşra Yönetimi ve Yöneticiliğin Evrimi”, Toplumsal 

Yapıyla İlişkileri Açısından Türkiye’de Mülki İdare Amirliği Sistem ve 

Sorunlar, (Ed: Kurthan Fişek), Türk İdareciler Derneği Bilimsel Araştırma 

Dizisi: 1, Ankara, 1976, s. 1-22. 

Ostrom, Vincent, Elinor Ostrom, “Public Choice: A Different Approach to the Study 

of Public Administration”, Public Administration Review, March-April 

1971, p. 203-216. 

Ökmen, Mustafa, Kadri Canan, “Avrupa Birligi’ne Üyelik Sürecinde Türk Kamu 

Yönetimi”, CBÜ Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt 16, Sayı 1, Manisa, 

2009, s. 139-171. 

Ömürgönülşen, Uğur, Uğur Sadioğlu, “Türkiye'de Yakın Dönemde Yapılan Yerel 

Yönetim Reform Çalışmalarının İl Özel İdarelerine Yansımaları,” Çağdaş 

Yerel Yönetimler, Cilt 18, Sayı 1,  Ankara, 2009, s. 1-22.   

Övgün, Barış, “Bir Politika Transferi Örneği: Kalkınma Ajansları”, Ankara 

Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 62, Sayı 3, Ankara, 2007, s. 233-255. 

Övgün, Barış, Aziz Küçük, “Sağlık Hizmetlerinde Yeniden Ölçeklendirme: Bölge 

Uygulamaları”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 46, Sayı 1, Ankara, Mart 2013, 

s. 57-80. 

Özcan, Koray, “Ortaçağda Anadolu’nun İdarî Coğrafyasına Bakış Anadolu’da 

Selçuklu İdarî Birimleri”, Coğrafi Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, 2005, s. 

73-99. 

Özcan, Koray, “Anadolu’da Selçuklu Dönemi İdare Sisteminin Mekânsal 

Örgütlenmeleri: Selçuklu İdarî Birim Organizasyonları (ve Evrimi)”, 

Ahmet Yesevi Üniversitesi Bilig Dergisi, Sayı 36, 2006, s. 201-226. 

Özel, Mehmet, “Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Türkiye’de Bölgelerarası 

Dengesizlik ve Yeni Yönetsel Birim Arayışları”, Ankara Üniversitesi SBF 

Dergisi, Cilt 64, Sayı 1, Ankara, 2009, s. 165-199. 



 351 

Özer, Ahmet, “Genel İdarenin Taşra Kuruluşları ve Mülki İdare Amirleri,” Türk 

İdare Dergisi, Sayı 401, Ankara,  Aralık 1993, s. 493-536. 

Özer, Ahmet, “Fransa’da Vali ve Kaymakamların Görevleri ve Statüleri”, Türk 

İdare Dergisi, Sayı 429, Ankara, Aralık 2000, s. 4-8. 

Özer, A. Cevat, “Kamu Yönetimi Lisanüstü Uzmanlık Programı’nın Gelişimi ve 

Mezunlar Araştırması”, Kamu Yönetimi Displini Sempozyumu 

Bildirileri, 2. Cilt, TODAİE Yayını, Ankara, 1995, s. 339-351. 

Özgür, Hüseyin “Türkiye’de Metropoliten Alanların Yönetimi Deneyimi: 

Büyükşehir Belediye Modelinin Uygunluğu”, Yerel Yönetimler, Yerel 

Siyaset ve Kentsel Politikalar, 1. Baskı, Dora Yayınları,  Bursa, 2010, s. 

333-358. 

Özgür, Hüseyin, “Denizli Kenti ve İlinde Yönetsel Ölçek Arayışları (1976-2014): 

Dört Bütünşehir (Belediyesi) Söylemi/Tasavvuru (2001-2014) ve 

Büyükşehir Belediyesi Statüsü 2012-2014)”, Adnan Menderes 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 1, Özel Sayı, 2014, s. 

30-53. 

Özmen, Fatma, “AB Sürecinde Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Ajanslarının 

Karşılaşabilecekleri Temel Sorun Alanları”, SDÜ İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 3, 2008, s. 327-340. 

Öztürk, Namık Kemal, “Federalizm ve Türkiye”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 25, 

Sayı 4, Ankara, 1992, s. 65-76. 

Özuğurlu, Metin, Cahit Emre, “Mülki İdare Bürokrasisinin Toplumsal-Ekonomik 

Görüntüsü”, İyi Yönetim Arayışında Türkiye’de Mülki İdarenin 

Geleceği, (Ed: Cahit Emre), Türk İdari Araştırmalar Vakfı, Ankara, 2002, s. 

45-76. 

Özuğurlu, Sonay Bayramoğlu, “1929: Yönetimde Merkeziyeçiliğin İnşası”, 

Açıklamalı Yönetim Zaman Dizini: 1929-1939, (Ed: Birgül Ayman 



 352 

Güler), Ankara Üniversitesi SBF KAYAUM Yayın No: 2, Ankara, 2007, s. 

21-106. 

Özünlü, Emine Erdoğan, “Osmanlı Ordusunda Bir Motivasyon ve Terfi Kaynağı: 

“Terakki” Tevcihi”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Vol. 3, No. 

11, Spring 2010, s. 238-244. 

Palabıyık, Hamit, “Yönetimden Yönetişime Geçiş ve Ötesi Üzerine Kavramsal 

Açıklamalar”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 37, Sayı 1, Ankara, Mart 2004, 

s. 63-85. 

Pearce, Graham, John Mawson, Sarah Ayres, “Regional Governance in England: A 

Changing Role for the Government’s Regional Offices?”, Public 

Administration, Vol. 86, No. 2, 2008, p. 443-463. 

Perry, James L., “Democracy and the New Public Service”, The American Review 

of Public Administration, Vol. 37,  No. 1, March 2007, p. 3-16. 

Polatoğlu, Aykut, “İl Yönetiminde Eşgüdüm Sorunu ve Yeni Bir Yönetim Modeli”, 

Amme İdaresi Dergisi, Cilt 18, Sayı 4, Aralık 1985, s. 27-40. 

Polatoğlu, Aykut, “Türk Kamu Yönetim Sisteminin Yeniden Örgütlenmesi Üzerine 

Düşünceler”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 36, Sayı 4, Ankara, Aralık 2003, 

s. 1-16. 

Pustu, Yusuf, “Osmanlı-Türk Devlet Geleneğinde Modernleştirici Unsur Olarak 

Bürokratik Elitler”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Dergisi, Cilt 9, Sayı 2, Ankara, 2007, s. 197-214. 

Reyhan, Cenk, “1913 Tarihli Vilayat Genel İdaresi Geçici Kanunu,” Çağdaş Yerel 

Yönetimler Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, Ankara, 2000, s. 129-154. 

Reyhan, Cenk, “Türkiye’de Yüzyıllık Gündem: Federalizm”, Memleket Siyaset 

Yönetim Dergisi, Cilt 2, Sayı 5, Ankara, 2007, s. 107-118. 



 353 

Onaran, Oğuz, “Merkezi Yönetimin Taşra Örgütü ve Yöneticileri Üstüne 

Araştırmalar”, Toplumsal Yapıyla İlişkileri Açısından Türkiye’de Mülki 

İdare Amirliği Sistem ve Sorunlar, (Ed: Kurthan Fişek), Türk İdareciler 

Derneği Bilimsel Araştırma Dizisi: 1, Ankara, 1976, s. 417-432. 

Sağır, Meral, “Küresellşme Sürecinde Ulus-Devlet ve İdeolojilerin Durumu”, Amme 

İdaresi Dergisi, Cilt 37, Sayı 1, Ankara, Mart 2004, s. 87-103. 

Sarker, Abu Elias, “The Political Economy of Decentralized Governance: An 

Assessment of Rural Local Government Reforms in Bangladesh”, 

International Journal of Public Administration, Vol. 29, 2006, p. 1285-

1309. 

Satıcı, Emre, “Meclis Üyeliğinden Paşa’lığa Tahir Ağa (Tanzimat Sonrası Yerel 

Yönetimde Eşrafın Rolüne İlişkin Bursa'dan Bir Örnek)”, Ankara 

Üniversitesi DTCF Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt 25, Sayı 40, Ankara, 

2006, s. 225-244. 

Saydam, Abdullah, “Trabzon’un İdarî Yapısı ve Yenileşme Zarureti (1793–1851)”, 

OTAM (Journal of Ottoman Studies), Sayı 18, 2006, s. 285-317. 

Schneider, Volker, Frank M. Hage, “Europeanization and the Retreat of the State”, 

Journal of European Public Policy, Vol. 15, No. 1, January 2008, p. 1-19. 

Schout, Adriaan,  Andrew Jordan, “The European Union’s Governance Ambitions 

and its Administrative Capacities”, Journal of European Public Policy, 

Vol. 15, October 2008, p. 957-974. 

Sencer, Muzaffer, “Tanzimat’a Kadar Osmanlı Yönetim Sistemi”, Amme İdaresi 

Dergisi, Cilt 17, Sayı 2, Ankara, 1984, s. 21-44. 

Sencer, Muzaffer, “Osmanlı İmparatorluğunda Tanzimat Sonrası Siyasal ve Yönetsel 

Gelişmeler” Amme İdaresi Dergisi, Cilt 17, Sayı 3, Ankara, Mart 1984, s. 

46-71. 



 354 

Sencer, Muzaffer, “Son Düzenlemelere Göre Türkiye’de Taşra Yönetimi ve Yerel 

Yönetimler”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 18, Sayı 1, Ankara, Mart 1985, s. 

24-45. 

Seyitdanlıoğlu, Mehmet, “Yerel Yönetim Metinleri III, Tuna Vilayeti 

Nizamnamesi”, Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt 5, Sayı 2, Ankara, Mart 

1996, s. 67-81. 

Sezen, Seriye, “The Impact of Globalization on the Organization of Public 

Administration: Turkish Case”, Turkish Public Administration Annual, 

Vol. 27-28, 2001-2002, p. 3-26. 

Sezen, Seriye, “Kamu Yönetimi Reformları: Küresel Bir Düzenleme mi?”, Amme 

İdaresi Dergisi, Cilt 42, Sayı 1, Ankara, Mart 2009, s. 23-41. 

Sezer, Birkan Uysal, “Büyük Devlet Küçük Devlet Tartoşması”, Amme İdaresi 

Dergisi, Cilt 25, Sayı 4, Ankara, Aralık 1992, s. 3-29. 

Sezer, Hamiyet, “Yeniçeri Ocağının Kaldırışının Taşraya Yansıması (1826-1827)”, 

Ankara Üniversitesi DTCF Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, 

Cilt 19, Sayı 30, Ankara, 1996, s. 215-238. 

Sezer, Özcan, Tarık Vural, “Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Devletin Değişen Rolü 

ve Merkezi Yönetim ile Yerel Yönetimler Arasında Yetki ve Görev 

Paylaşımı”, Maliye Dergisi, Sayı 159, Temmuz-Aralık 2010, s. 203-219. 

Sharpe, L. Jim, “The European Meso: An Appraisal”, Rise of Meso Government in 

Europe, (Ed. L. Jim Sharpe), Sage Publication, London, 1993, p. 1-39. 

Simmons, Harvey G, “The Planner's Dilemma: Regional Reform in France”, 

Canadian Journal of Political Science, No. 3, Toronto, 1971,  p. 381-394. 

Simon, Herbert A. “The Proverbs of Administration”, Public Administration 

Review, Vol. 6, No. 1, Winter 1946, p. 53-67. 



 355 

Snavely, Keith, Uday Desai, “Municipal Government-Nonprofit Sector 

Collaboration in Bulgaria: An Attitudinal Analysis”, The American 

Review of Public Administration, Vol. 31 No. 1, March 2001, p. 49-65. 

Sobacı,  Zahid, “Regional Development Agencies in Turkey: Are They Examples of 

Obligated Policy Transfer?”, Public Organization Review, No. 9, 

November 2008, p. 51-65. 

Solakoğlu, Gönül Budak, “Osmanlı Devlet Örgütü’nün Weberyen Açıdan 

İncelenmesi”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 27, Sayı 3, Ankara, 1994, s. 83-

100. 

Sørensen, Eva, “Democratic Theory and Network Governance”, Administrative 

Theory & Praxis, Vol. 24, No. 4, 2002, p. 693-720. 

Soysal, Mümtaz, “Ekonomik ve Planlı Kalkınma Karşısında Mülki İdare Amirliği 

Sistemi”, Toplumsal Yapıyla İlişkileri Açısından Türkiye’de Mülki 

İdare Amirliği Sistem ve Sorunlar, (Ed.) Kurthan Fişek, TİD Bilimsel 

Araştırma Dizisi No: 1, 1976, s. 135-145.  

Söğütlü, İlyas, “Cumhuriyet Türkiyesi’nde Modernlesme ve Bürokratik Vesayet”, 

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 19, Sayı 1, 

2010, s. 49-68. 

Sönmez, Ali, “Zaptiye Teşkilatı'nın Düzenlenmesi (1840-1869)”, Ankara 

Üniversitesi DTCF Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt 

25, Sayı 39, Ankara, 1963, s. 199-219. 

Steger, Manfred B., “Ideologies of Globalization”, Journal of Political Ideologies, 

Vol. 10, No. 1, February 2005, p. 11-30. 

Stephenson, Paul J, “Napoleon, Nostalgia and Number Plates: An Analysis of the 

Reactions to the Attali Commission’s Proposal to Abolish the French 

Departement”, Journal of Contemporary European Studies, Vol. 20, No. 

4, December 2012, p. 477-495. 



 356 

Şahin, Adil, “İl Özel İdarelerinin Tarihsel Gelişimi”, Belediye Dergisi, Cilt 5, Sayı 

6, Aralık 1999, s. 24-36. 

Şahin, Ümit, “5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda İç Denetim 

Sistemi”, KMU İİBF Dergisi, Yıl 10, Sayı 15, Aralık 2008, s. 289-302. 

Şaylan, Gencay, “Günümüz Mülki İdare Amirliğini Nitelendiren Eğilim: Siyasal-

Yönetsel Yapı Bütünleşmesi”, Türkiye’de Mülki İdare Amirliği, Ankara, 

TİD Yayınları Bilimsel Araştırmalar Dizisi No: 1, 1976, s. 38-54. 

Şengül, Tarık H., “Radikal Kent Kuramları Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme: 

Alternatif Bir Yaklaşıma Doğru”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 33, Sayı 1, 

Ankara, 2000, s. 27-58. 

Şengül, Ramazan, “Fransa’da Valilik Kurumunun İdari Sistem İçindeki Konumu”, 

KSÜ İİBF Dergisi, Sayı 2, 2012, s. 13-21. 

Tamer, Mustafa, “Türkiye’de Bölge Valiliği Sisteminin Uygulanabilirliği”, Türk 

İdare Dergisi, Sayı 390, Ankara, Mart 1991, s. 85-143. 

Tanılır, Niyazi, “İl Özel İdarelerinde Valinin Konumu Yeniden Düzenlenmelidir”, 

İdarecinin Sesi Dergisi, Cilt 22, Sayı 127, Ankara, Mart-Nisan 2008, s. 45-

46. 

Tarcan, Mehmet, “Fransa’da Valilik Müessesi”, Türk İdare Dergisi, Sayı 357, 

Ankara, 1977, s. 110-125. 

Tek, Murat, “Türkiye’de İl Özel İdarelerinin Vizyonları ve Misyonları Üzerine Bir 

Değerlendirme”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 19, Sayı 1, 

Ankara, Nisan 2010, s. 1-28. 

Tekeli, İlhan, “Katılımdan Beklentilerimiz Zaman İçinde Nitelik Değiştiriyor”, Ada 

Kentliyim, No: 3, Sonbahar 1996. 

Tortop, Nuri “Özerk, Üretken ve Katılımcı Mahalli İdare Anlayışı”, Amme İdaresi 

Dergisi, Cilt 24, Sayı 4, Ankara, Aralık 1991, s. 3-9. 



 357 

Trechsel, Alexander H., “How to Federalize the European Union . . . and Why 

Bother”, Journal of European Public Policy, Vol. 12, No. 3 June 2005, p. 

401-418. 

Tullock, Gordon, “Public Choice”, The New Palgrave Dictionary of Economics, 

London, McMillan Pres, 1987, p. 104-144. 

Tunalı, Ayten Can, “Tanzimat Döneminde Ordu-Halk İlişkileri”, Ankara 

Üniversitesi DTCF Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt 

23, Sayı 36, Ankara 2004, s. 237-249. 

Tuncel, Gökhan, “Ekonomik Krizlerin Türkiye’de Siyaset- Bürokrasi İlişkisine 

Etkisi”, Küresel Krizler ve Ekonomik Yönetişim Bildiriler Kitabı, 

Malatya, İnönü Üniversitesi Yayını, 2010, s. 765-788. 

Tural, Erkan, “1861 Hersek İsyanı, 1863 Eyalet Teftişleri ve1864 Vilayet 

Nizamnâmesi”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, Ankara, 

Nisan 2004, s. 93-123. 

Tural, Erkan, “Habsburg ve Osmanlı İmparatorluğunun En Uzun Asrı ve 1864 - 

Tuna Vilayet Nizamnameleri”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 13, 

Sayı 3, Ankara, Temmuz 2004, s. 83-113. 

Tural, Erkan, “II. Meşrutiyet Döneminde Siyasal Partilerin Taşra Politikaları”, 

Amme İdaresi Dergisi, Cilt 37, Sayı 4, Ankara, 2004, s. 57-82. 

Tural, Erkan, “1864 ve 1871 Vilayet Nizamnameleri ve 1876 İdare-i Umumiye-i 

Vilâyât Talimâtnâmesi”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 

1, Ankara, Ocak 2005, s. 71-91. 

Tural, Erkan, “Minyatür Bir Tanzimat Ülkesi: Lübnan ve 1861 Lübnan Vilayet 

Nizamnamesi”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 2, Ankara, 

Nisan 2005, s. 65-91. 

Tural, Erkan, Tülay Keskin Erçoşkun, “Midhat Paşa’nın İlk Sadareti ve Yabancı 

Seyyahların İzlenimleri Bağlamında 1872 Vilayetler Talimatnamesi”, 



 358 

Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 19, Sayı 1, Ankara, Ocak 2010, s. 

1-20. 

Turan, Sibel, Emre Aykoç, “Küreselleşme: Dünü, Bugünü, Yarını”, Trakya 

Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, 2002, s. 128-

144. 

Turan, İlter, “Türk Bürokrasisinde Süreklilik ve Değişim, Kemalist Dönem ve 

Sonrası”, Türkiye’de Kamu Yönetimi, (Ed. Burhan Aykaç, Şenol Durgun 

ve Hüseyin Yayman), Yargı Yayınevi, Ankara, 2003, s. 225-236. 

Türe, İlknur, “Türkiye’de Bölge Yönetiminin Niteliği, Sorunları ve Çözüm 

Arayışları”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 31, Sayı 2, Ankara, 1998, s. 63-79. 

 “Türk İdareciler Derneği’nin İl Özel İdare Yasası Hakkındaki Görüşleri”, 

İdarecinin Sesi Dergisi, Sayı 107, Ankara, Kasım-Aralık 2004, s. 4-5. 

Uçarol, Rıfat, “Küçük Kaynarca Antlaşmasından 1839’a kadar Osmanlı 

İmparatorluğu”, Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi XI, İstanbul, 

Çağ Yayınları, 1993. 

Uluğ, Fevzi “Yönetimde Yeniden Yapılanma ve Kamu Yönetimi Temel Kanunu 

Tasarısı Üzerine Eleştirel Bir Bakış”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 37, Sayı 

1, Ankara, Mart 2004, s. 1-28. 

Visser, James A., “Understanding Local Government Cooperation in Urban Regions: 

Toward a Cultural Model of Interlocal Relations”, American Review of 

Public Administration, Vol. 32 No. 1, March 2002, p. 40-65. 

Weiss, Linda, “Globalization and State Power”, Development and Society, Vol. 29, 

No. 1, June 2000,  p. 1-15. 

Williams, Daniel W., “Reinventing the Proverbs of Government”, Public 

Administration Review, Vol. 60, No. 6, November/December 2000, p. 

522-534. 



 359 

Wollmann, Hellmut, “Local Government Reforms in Great Britain, Sweden, 

Germany and France: Between Multi-Function and Single-Purpose 

Organisations”, Local Government Studies, Vol. 30, No. 4, Winter 2004, 

p. 639-665. 

Wollmann, Helmutt, “Local Government Reforms in (Seven) European Countries: 

Between Convergent and Divergent, Conflicting and Complementary 

Developments”, Local Government Studies, Vol. 38, No. 1, 2012, p. 41-

70. 

Yalçındağ, Selçuk, “İlçe Özel Yönetimi: Bir Model Denemesi”, Amme İdaresi 

Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, Ankara, 1976, s. 33-73. 

Yalçındağ, Selçuk, “İl Sisteminin Güçlenmesi Çözüm mü?” Çağdaş Yerel 

Yönetimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, Ankara, Mart 1996, s. 3-14. 

Yaşamış, Firuz D., “State Reform in Turkey: Reasons, Needs and Strategies”, 

Australian Journal of Public Administration,  Vol. 62, No. 4, December 

2003, p. 93-107. 

Yavuzyiğit, M. Hikmet, “SBF’de 1956’dan Günümüze Kadar Üretilen Doçentlik ve 

Doktora Tezleri”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 53, Sayı 1, 

Ankara, 1998, s. 327-342. 

“Yerel Yönetim Anlayışında Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu”, İçişleri Dergisi, Sayı 

26, Ankara, Mayıs-Haziran 2013, s. 71-75. 

Yetiş, Mehmet, “Tocqueville’in Eski Rejim’i ve Kuramsal Bağlam”, Mülkiye 

Dergisi, Cilt 29, Sayı 247, Ankara, 2005, s. 71-86. 

Yıldırım, Ramazan, “59. Hükümet Döneminde Yapılan Belediye Reformunun Kısa 

Bir Değerlendirilmesi”, Çağdaş Yerel Yonetimler Dergisi, Cilt 15, Sayı 2, 

Ankara, Nisan 2006, s. 31-60. 

http://www.researchgate.net/journal/0300-3930_Local_Government_Studies


 360 

Yıldız, Mete, “Kamu Yönetimi Reformu ve Kamu Yöneticisi Davranışı: Recep 

Yazıcıoğlu Örneği”, Mülkiye Dergisi, Cilt 29, Sayı 249, Ankara, 2005, s. 

97-120. 

Yıldız, Mete, “İspanya Yönetim Sistemi’ndeki Tekçilik ve Federalizm 

Tartışmalarının Değerlendirilmesi”, H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi Dergisi, Cilt 29, Sayı 2, 2011, s. 175-191. 

Yılmazçelik, İbrahim, “Osmanlı Hâkimiyeti Süresince Diyarbakır Eyaleti Valileri 

(1516-1838)”, F.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 1, Sayı 10, Elazığ, 2000, 

s. 233-288. 

Yoder, Jennifer A, “Decentralisation and Regionalisation after Communism: 

Administrative and Territorial Reform in Poland and the Czech Republic”, 

Europe-Asia Studies, Vol. 55, No. 2, 2003, p. 263-286. 

Young, Robert, Kelly McCarthy, “Why do Municipal Issues Rise on the Federal 

Policy Agenda in Canada?”, Canadian Public Administration, Vol. 52, 

No. 3, September 2009, p. 347-370. 

Yücel, Yaşar, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Desantralizasyona (Adem-i Merkeziyet) 

Genel Gözlemler”, Belleten, Cilt 37, No. 152, 1974, s. 657-707. 

Zabcı, Filiz Çulha, “Sosyal Riski Azaltma Projesi: Yoksulluğu Azaltmak mı, Zengini 

Yoksuldan Korumak mı?”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 58, Sayı 

1, Ankara, 2003, s. 215-239. 

Zabcı, Filiz Çulha, “A Poverty Alleviation Programme in Turkey: The Social Risk 

Mitigation Project”, South-East Europe Review, Vol. 1, 2006, p. 109-126. 

Zengin, Eyüp, “Mülki İdare Amirleri ve Yerel Yönetim Birlikleri”, Türk İdare 

Dergisi, Sayı 405, Ankara, Aralık 1994, s. 235-255. 

Zengin, Eyüp, “Yerel Yönetim Birliklerinin Orgütlenmesi: Bir Model Önerisi”, 

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 50, Sayı 1, Ankara, 1995, s. 453-

469. 



 361 

Zengin, Ozan, “Türkiye Cumhuriyeti Kamu Yönetiminde Dönüşüm ve OECD 

Etkisi”, Mülkiye Dergisi, Cilt 27, Sayı 241, Ankara, 2003, s. 233-265. 

Zengin, Ozan, “Büyükşehir Belediyesi Sisteminin Dönüşümü: Son On Yılın 

Değerlendirmesi”, Ankara Barosu Dergisi, Sayı 2, Ankara, 2014, s. 91-

116. 

 

Elektronik Kaynaklar 

1164 sayılı Umumi Müfettişliklerin Teşkiline Dair Kanun, 

http://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbm

mc005/kanuntbmmc005/kanuntbmmc00501164.pdf, (14.08.2014). 

1998 AB İlerleme Raporu, 

http://www.abgs.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/

Turkiye_Ilerleme_Rap_1998.pdf, (07.07.2011). 

2001 Katılım Ortaklığı Belgesi, 

http://www.abgs.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/Kob/Turkiye_Kat

_Ort_Belg_2001.pdf, (18.03.2010). 

2002 İlerleme Raporu, http://ekutup.dpt.gov. tr/ab/uyelik/ilerle02.pdf, (07.07.2011). 

2003 İlerleme Raporu, 

http://www.abgs.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/

Turkiye_Ilerleme_Rap_2003.pdf, (17.12.2012). 

2006 İlerleme Raporu, 

http://www.abgs.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/

Turkiye_Ilerleme_Rap_2006.pdf, (09.03.2006).  

2008 Yılı Ulusal Programı, http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=42260&l=1, 

(07.08.2010). 

http://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc005/kanuntbmmc005/kanuntbmmc00501164.pdf
http://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc005/kanuntbmmc005/kanuntbmmc00501164.pdf
http://www.abgs.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/Turkiye_Ilerleme_Rap_1998.pdf
http://www.abgs.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/Turkiye_Ilerleme_Rap_1998.pdf
http://www.abgs.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/Kob/Turkiye_Kat_Ort_Belg_2001.pdf
http://www.abgs.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/Kob/Turkiye_Kat_Ort_Belg_2001.pdf
http://www.abgs.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/Turkiye_Ilerleme_Rap_2003.pdf
http://www.abgs.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/Turkiye_Ilerleme_Rap_2003.pdf
http://www.abgs.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/Turkiye_Ilerleme_Rap_2006.pdf
http://www.abgs.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/Turkiye_Ilerleme_Rap_2006.pdf
http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=42260&l=1


 362 

2008 Katılım Ortaklığı Belgesi, 

http://www.abgs.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/Kob/Turkiye_Kat

_Ort_Belg_2007.pdf, (24.08.2011). 

2012 İlerleme Raporu, 

http://www.abgs.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/

2012_ilerleme_raporu_tr.pdf, (11.02.2013). 

2013 İlerleme Raporu, http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=46224&l=1, 

(17.11.2013). 

5540 sayılı kanunun gerekçesi, 

          http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem22/yil01/ss461m.htm, (18.03.2008). 

58. Hükümet Acil Eylem Planı, http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/aep.pdf, 2003, 

(18.03.2011). 

6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanunun Gerekçesi ve Komisyon Raporu, http://www.sayilikanun.com/6360-

sayili-on-uc-ilde-buyuksehir-belediyesi-ve-yirmi-alti-ilce-kurulmasi-ile-bazi-

kanun-ve-kanun-hukmunde-kararnamelerde-degisiklik-yapilmasina-dair-kanunun-

gerekcesi-ve-komisyon-raporu/, (15.09.2014). 

Akdoğan, A. Argun, “Yeni Yerel Yönetim Yasalarında Katılım”, 

http://www.yayed.org/uploads/yuklemeler/inceleme-23.pdf, (08.12.2013). 

Balcı, Asım, “Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar ve Kamu Hizmet Sunumuna 

Etkileri”, http://www.sobiadacademy.net/sobem/e-kamuyonetim/kamuda-

kalite/balci.pdf, (12.08.2010). 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1963-1967), 

http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/plan1.pdf, (21.05.2013). 

Cole, Alistair, “The French State and its Territorial 

Challenges”,http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source

http://www.abgs.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/Kob/Turkiye_Kat_Ort_Belg_2007.pdf
http://www.abgs.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/Kob/Turkiye_Kat_Ort_Belg_2007.pdf
http://www.abgs.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/2012_ilerleme_raporu_tr.pdf
http://www.abgs.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/2012_ilerleme_raporu_tr.pdf
http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=46224&l=1
http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem22/yil01/ss461m.htm
http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/aep.pdf
http://www.sayilikanun.com/6360-sayili-on-uc-ilde-buyuksehir-belediyesi-ve-yirmi-alti-ilce-kurulmasi-ile-bazi-kanun-ve-kanun-hukmunde-kararnamelerde-degisiklik-yapilmasina-dair-kanunun-gerekcesi-ve-komisyon-raporu/
http://www.sayilikanun.com/6360-sayili-on-uc-ilde-buyuksehir-belediyesi-ve-yirmi-alti-ilce-kurulmasi-ile-bazi-kanun-ve-kanun-hukmunde-kararnamelerde-degisiklik-yapilmasina-dair-kanunun-gerekcesi-ve-komisyon-raporu/
http://www.sayilikanun.com/6360-sayili-on-uc-ilde-buyuksehir-belediyesi-ve-yirmi-alti-ilce-kurulmasi-ile-bazi-kanun-ve-kanun-hukmunde-kararnamelerde-degisiklik-yapilmasina-dair-kanunun-gerekcesi-ve-komisyon-raporu/
http://www.sayilikanun.com/6360-sayili-on-uc-ilde-buyuksehir-belediyesi-ve-yirmi-alti-ilce-kurulmasi-ile-bazi-kanun-ve-kanun-hukmunde-kararnamelerde-degisiklik-yapilmasina-dair-kanunun-gerekcesi-ve-komisyon-raporu/
http://www.sayilikanun.com/6360-sayili-on-uc-ilde-buyuksehir-belediyesi-ve-yirmi-alti-ilce-kurulmasi-ile-bazi-kanun-ve-kanun-hukmunde-kararnamelerde-degisiklik-yapilmasina-dair-kanunun-gerekcesi-ve-komisyon-raporu/
http://www.sayilikanun.com/6360-sayili-on-uc-ilde-buyuksehir-belediyesi-ve-yirmi-alti-ilce-kurulmasi-ile-bazi-kanun-ve-kanun-hukmunde-kararnamelerde-degisiklik-yapilmasina-dair-kanunun-gerekcesi-ve-komisyon-raporu/
http://www.sayilikanun.com/6360-sayili-on-uc-ilde-buyuksehir-belediyesi-ve-yirmi-alti-ilce-kurulmasi-ile-bazi-kanun-ve-kanun-hukmunde-kararnamelerde-degisiklik-yapilmasina-dair-kanunun-gerekcesi-ve-komisyon-raporu/
http://www.yayed.org/uploads/yuklemeler/inceleme-23.pdf
http://www.sobiadacademy.net/sobem/e-kamuyonetim/kamuda-kalite/balci.pdf
http://www.sobiadacademy.net/sobem/e-kamuyonetim/kamuda-kalite/balci.pdf
http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/plan1.pdf
http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CEQQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.congresafsp2009.fr%2Fsectionsthematiques%2Fst3%2Fst3cole.doc&ei=2lg0U86iLJKThQf2x4CQAQ&usg=AFQjCNGKRB69OeW0jw18eh2nB9fdg8MfBg&bvm=bv.63808443,d.bGE


 363 

=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CEQQFjAC&url=http%3A%2F%2F

www.congresafsp2009.fr%2Fsectionsthematiques%2Fst3%2Fst3cole.doc&

ei=2lg0U86iLJKThQf2x4CQAQ&usg=AFQjCNGKRB69OeW0jw18eh2nB

9fdg8MfBg&bvm=bv.63808443,d.bGE,  (12.05.2013) 

Constitution of the Italian Republic, 

http://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione_inglese.p

df, 07.03.2013). 

Copus, Colin, “English Elected Mayors Developing a New Form of Political 

Leadership in England or Moving on in the Same Old Style”, 

http://www.researchgate.net/publication/228383831_English_Elected_May

ors_Developing_a_New_Form_of_Local_Political_Leadership_in_England

_or_Moving_On_in_the_Same_Old_Style, (07.12.2013). 

Çavuşoğlu, Naz, “Bölgeli Devlette Egemenlik/Yetki Paylaşımı”, Maltepe 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin düzenlediği ‘Ulusal Egemenlik ve 

Bütünleşen Avrupa’ konulu panelde (17 Nisan 2002) yapılan konuşma 

metni, http://www.e-

akademi.org/incele.asp?konu=B%F6lgeli%20Devlette%20Egemenlik/Yetki

%20Payla%FE%FDm%FD&kimlik=-

1246210346&url=makaleler/ncavusoglu-1.htm, (27.04.2010). 

Derlien, Hans-Ulrich, “German Public Administration: Weberian despite 

Modernization”, http://www.uni-

bamberg.de/fileadmin/uni/fakultaeten/sowi_lehrstuehle/verwaltungswissens

chaft/vw2/GermanAdmin.pdf, (15.02.2014). 

Dreshler, Wolfgang, “The Rise and Demise of the Public Management”, 

http://www.paecon.net/PAEReview/issue33/Drechsler33.htm, (15.11.2006). 

Eraydın, Ayda, “Kent Bölgeler:Küreselleşmenin Yeni Odakları mı,Yeni 

Birlikteliklerin ve Demokrasi Taleplerinin Mekânları mı?”, 

http://www.planlama.org/index.php/planlamaorg-yazlar6/planlamaorg-

yazlar/64-planlamaorg-yazlar/prof-dr-ayda-eraydin/1004-kent-boelgeler-

http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CEQQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.congresafsp2009.fr%2Fsectionsthematiques%2Fst3%2Fst3cole.doc&ei=2lg0U86iLJKThQf2x4CQAQ&usg=AFQjCNGKRB69OeW0jw18eh2nB9fdg8MfBg&bvm=bv.63808443,d.bGE
http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CEQQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.congresafsp2009.fr%2Fsectionsthematiques%2Fst3%2Fst3cole.doc&ei=2lg0U86iLJKThQf2x4CQAQ&usg=AFQjCNGKRB69OeW0jw18eh2nB9fdg8MfBg&bvm=bv.63808443,d.bGE
http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CEQQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.congresafsp2009.fr%2Fsectionsthematiques%2Fst3%2Fst3cole.doc&ei=2lg0U86iLJKThQf2x4CQAQ&usg=AFQjCNGKRB69OeW0jw18eh2nB9fdg8MfBg&bvm=bv.63808443,d.bGE
http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CEQQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.congresafsp2009.fr%2Fsectionsthematiques%2Fst3%2Fst3cole.doc&ei=2lg0U86iLJKThQf2x4CQAQ&usg=AFQjCNGKRB69OeW0jw18eh2nB9fdg8MfBg&bvm=bv.63808443,d.bGE
http://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione_inglese.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione_inglese.pdf
http://www.researchgate.net/publication/228383831_English_Elected_Mayors_Developing_a_New_Form_of_Local_Political_Leadership_in_England_or_Moving_On_in_the_Same_Old_Style
http://www.researchgate.net/publication/228383831_English_Elected_Mayors_Developing_a_New_Form_of_Local_Political_Leadership_in_England_or_Moving_On_in_the_Same_Old_Style
http://www.researchgate.net/publication/228383831_English_Elected_Mayors_Developing_a_New_Form_of_Local_Political_Leadership_in_England_or_Moving_On_in_the_Same_Old_Style
http://www.e-akademi.org/incele.asp?konu=B%F6lgeli%20Devlette%20Egemenlik/Yetki%20Payla%FE%FDm%FD&kimlik=-1246210346&url=makaleler/ncavusoglu-1.htm
http://www.e-akademi.org/incele.asp?konu=B%F6lgeli%20Devlette%20Egemenlik/Yetki%20Payla%FE%FDm%FD&kimlik=-1246210346&url=makaleler/ncavusoglu-1.htm
http://www.e-akademi.org/incele.asp?konu=B%F6lgeli%20Devlette%20Egemenlik/Yetki%20Payla%FE%FDm%FD&kimlik=-1246210346&url=makaleler/ncavusoglu-1.htm
http://www.e-akademi.org/incele.asp?konu=B%F6lgeli%20Devlette%20Egemenlik/Yetki%20Payla%FE%FDm%FD&kimlik=-1246210346&url=makaleler/ncavusoglu-1.htm
http://www.uni-bamberg.de/fileadmin/uni/fakultaeten/sowi_lehrstuehle/verwaltungswissenschaft/vw2/GermanAdmin.pdf
http://www.uni-bamberg.de/fileadmin/uni/fakultaeten/sowi_lehrstuehle/verwaltungswissenschaft/vw2/GermanAdmin.pdf
http://www.uni-bamberg.de/fileadmin/uni/fakultaeten/sowi_lehrstuehle/verwaltungswissenschaft/vw2/GermanAdmin.pdf
http://www.paecon.net/PAEReview/issue33/Drechsler33.htm
http://www.planlama.org/index.php/planlamaorg-yazlar6/planlamaorg-yazlar/64-planlamaorg-yazlar/prof-dr-ayda-eraydin/1004-kent-boelgeler-kueresellemenin-yeni-odaklar-m-yoksa-yeni-birlikteliklerin-ve-demokrasi-taleplerinin-mekanlar-m
http://www.planlama.org/index.php/planlamaorg-yazlar6/planlamaorg-yazlar/64-planlamaorg-yazlar/prof-dr-ayda-eraydin/1004-kent-boelgeler-kueresellemenin-yeni-odaklar-m-yoksa-yeni-birlikteliklerin-ve-demokrasi-taleplerinin-mekanlar-m


 364 

kueresellemenin-yeni-odaklar-m-yoksa-yeni-birlikteliklerin-ve-demokrasi-

taleplerinin-mekanlar-m, (12.05.2013). 

European Governance: A White Paper, Commission of the European 

Communities, 2001, 

http://aei.pitt.edu/1188/1/european_governance_wp_COM_2001_428.pdf, 

(18.03.2008). 

France Constitution, http://www.servat.unibe.ch/icl/fr00000_.html, (02.08.2013). 

Güler, Birgül Ayman, Nuray Ertürk Keskin, “Devlet Reformunu Tarihten Çalışmak”, 

Tartışma Metinleri No: 88, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Gelişme ve Toplum Araştırmaları Merkezi, 

http://www.politics.ankara.edu.tr/tartisma_metinleri.php, (23.12.2009). 

Güler, Birgül Ayman, “Ajanslar Sistemi Üzerine Merkezi Yatırım Destek Ajansı 

Işığında Bölgesel Kalkınma Ajansları”, 

http://www.yayed.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=194&tipi=9&sube=0,  

(23.07.2010). 

Güler, Birgül Ayman, “Sosyal Devlet ve Yerelleşme”, Memleket Siyaset Yönetim, 

Mayıs 2006, http://www.yayed.org/uploads/yuklemeler/msy-2-3.pdf, 

(12.03.2011). 

Globalization and Economic Governance, Group of Experts on the United Nations 

Programme in Public Administration and Finance, 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan000554.pdf,  

(22.12.2012). 

http://www.avrupakonseyi.org.tr/antlasma/aas_122.htm, (21.10.2010). 

http://www.belgenet.com/arsiv/sozlesme/aas_122.html, (10.11.2005). 

http://www.belgenet.com/yasa/k5197-4.html, (21.09.2009). 

http://www.cor.eu.int/document/en/straub_poland_bkgcor.pdf, (14.01.2005). 

http://www.planlama.org/index.php/planlamaorg-yazlar6/planlamaorg-yazlar/64-planlamaorg-yazlar/prof-dr-ayda-eraydin/1004-kent-boelgeler-kueresellemenin-yeni-odaklar-m-yoksa-yeni-birlikteliklerin-ve-demokrasi-taleplerinin-mekanlar-m
http://www.planlama.org/index.php/planlamaorg-yazlar6/planlamaorg-yazlar/64-planlamaorg-yazlar/prof-dr-ayda-eraydin/1004-kent-boelgeler-kueresellemenin-yeni-odaklar-m-yoksa-yeni-birlikteliklerin-ve-demokrasi-taleplerinin-mekanlar-m
http://aei.pitt.edu/1188/1/european_governance_wp_COM_2001_428.pdf
http://www.servat.unibe.ch/icl/fr00000_.html
http://www.politics.ankara.edu.tr/tartisma_metinleri.php
http://www.yayed.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=194&tipi=9&sube=0
http://www.yayed.org/uploads/yuklemeler/msy-2-3.pdf
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan000554.pdf
http://www.avrupakonseyi.org.tr/antlasma/aas_122.htm
http://www.belgenet.com/arsiv/sozlesme/aas_122.html
http://www.belgenet.com/yasa/k5197-4.html
http://www.cor.eu.int/document/en/straub_poland_bkgcor.pdf


 365 

http://www.danistay.gov.tr/kerisim/ozet.jsp?ozet=metin&dokid=35880, 

(08.11.2010). 

https://www.e-icisleri.gov.tr/Anasayfa/MulkiIdariBolumleri.aspx, (12.05.2014). 

http://ekutup.dpt.gov.tr/bolgesel/oik523.pdf, (15.03.2004). 

http://www.icisleri.gov.tr/default.icisleri_2.aspx?id=5691, (21.06.2012). 

http://www.illeridaresi.gov.tr/default_B0.aspx?content=62,  (21.09.2010). 

http://www.kararlar.anayasa.gov.tr/kararYeni.php?l=manage_karar&ref=show&actio

n=karar&id=810&content=, (18.03.2013). 

http://www.kolayidare.com/haber_ds/habergoster.asp?id=331, (02.03.2007). 

http://www.lar.gov.tr/index.html, (01.02.2011). 

http://www.migm.gov.tr/Istatistik/Mahalli_Idarelerin_Turlerine_Gore_Genel_Butce

VergiGelirlerinden_Alinan_Paylari_ve_Toplam_Gelirler.pdf, (11.02.2013). 

http://www.migm.gov.tr/Koydes.aspx, (13.12.2014). 

http://www.sydgm.gov.tr/tr/, (15.06.2010). 

http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/Tutanak_B_SD.birlesim_baslangic?P4=21912

&P5=H&page1=76&page2=76, (19.03.2013). 

http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem24/yil01/ss338.pdf, (14.08.2013). 

http://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc010/ka

nuntbmmc010/kanuntbmmc01001851.pdf, (10.12.2013). 

http://www.tid.web.tr/ortak_icerik/tid.web/151/2-%20saffte%20ar%C4%B1kan.pdf, 

(12.08.2012). 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=10736, (21.12.2012). 

http://www.tva.com/abouttva/pdf/TVA_Act.pdf, (18.03.2013). 

http://www.danistay.gov.tr/kerisim/ozet.jsp?ozet=metin&dokid=35880
https://www.e-icisleri.gov.tr/Anasayfa/MulkiIdariBolumleri.aspx
http://ekutup.dpt.gov.tr/bolgesel/oik523.pdf
http://www.icisleri.gov.tr/default.icisleri_2.aspx?id=5691
http://www.illeridaresi.gov.tr/default_B0.aspx?content=62
http://www.kararlar.anayasa.gov.tr/kararYeni.php?l=manage_karar&ref=show&action=karar&id=810&content
http://www.kararlar.anayasa.gov.tr/kararYeni.php?l=manage_karar&ref=show&action=karar&id=810&content
http://www.kolayidare.com/haber_ds/habergoster.asp?id=331
http://www.lar.gov.tr/index.html
http://www.migm.gov.tr/Istatistik/Mahalli_Idarelerin_Turlerine_Gore_Genel_ButceVergiGelirlerinden_Alinan_Paylari_ve_Toplam_Gelirler.pdf
http://www.migm.gov.tr/Istatistik/Mahalli_Idarelerin_Turlerine_Gore_Genel_ButceVergiGelirlerinden_Alinan_Paylari_ve_Toplam_Gelirler.pdf
http://www.migm.gov.tr/Koydes.aspx
http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/Tutanak_B_SD.birlesim_baslangic?P4=21912&P5=H&page1=76&page2=76
http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/Tutanak_B_SD.birlesim_baslangic?P4=21912&P5=H&page1=76&page2=76
http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem24/yil01/ss338.pdf
http://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc010/kanuntbmmc010/kanuntbmmc01001851.pdf
http://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc010/kanuntbmmc010/kanuntbmmc01001851.pdf
http://www.tid.web.tr/ortak_icerik/tid.web/151/2-%20saffte%20ar%C4%B1kan.pdf
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=10736
http://www.tva.com/abouttva/pdf/TVA_Act.pdf


 366 

http://www.un.org/esa/socdev/social/poverty/2nddecade.html, (09.10.2010). 

http://www.yerelnet.org.tr/uluslararasi/avrupakonseyianlasma2.php, (11.11.2008). 

İçişleri Bakanı Güler’in 2014 Bütçesi İçin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 

Yaptığı Konuşma, 

http://www.icisleri.gov.tr/default.icisleri_2.aspx?id=8808  (18.11.2013). 

İl İdaresi Kanunu, http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/7236.pdf, (10.12.2013). 

İl Özel İdareleri Kanun Tasarısı’nın Genel Gerekçesi, 

http://www.belgenet.com/yasa/k5197-2.html, (30.12.2004). 

Jellinek, Georg, Allgemeine Staatslehre, 

http://www.readanybook.com/online/59192, (15.02.2013). 

Kamu Reformu Nedir?, http://www.kamuyonetimi.org/nedir/index.php,  

(10.11.2006). 

Karahanoğulları, Onur, “Fransa’da 2003 Anayasa Değişikliği: Özeksizleştirilmiş 

Cumhuriyet”, http://kamyon.politics.ankara.edu.tr/bulten/belgeler/02.pdf, 

(03.12.2013). 

Keating, Michael, “Second Round Reform. Devolution and constitutional Reforms in 

the United Kingdom, Spain and Italy”, LSE Europe in Discussion Paper 

Series, s. 7, http://www.lse.ac.uk/europeaninstitute/leqs/leqspaper15.pdf, 

(14.08.2014). 

Keynes, John Maynard, The General Theory of Employment, Interest and 

Money, https://ebooks.adelaide.edu.au/k/keynes/john_maynard/k44g/, 

(18.03.2014) 

Kolluk Personeli Aleyhine Yapılan Şikâyetleri Takip Edecek ve Soruşturacak 

Yeni Bağımsız Bir Sistemin Kurulmasına Yönelik Öneriler, İstişare 

Belgesi, (Ed: Yeliz Çuvalcı), Ankara 2009, 

http://www.caginpolisi.com.tr/v1/yazdir.php?art_id=361, (08.09.2010). 

http://www.un.org/esa/socdev/social/poverty/2nddecade.html
http://www.yerelnet.org.tr/uluslararasi/avrupakonseyianlasma2.php
http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/7236.pdf
http://www.belgenet.com/yasa/k5197-2.html
http://www.readanybook.com/online/59192
http://www.kamuyonetimi.org/nedir/index.php
http://kamyon.politics.ankara.edu.tr/bulten/belgeler/02.pdf
http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lse.ac.uk%2Feuropeaninstitute%2Fleqs%2Fleqspaper15.pdf&ei=oeb9U_OqEdGXaqnqgsAE&usg=AFQjCNH7irLfBhAr_wQX0R1hDNO_NbMYBg&bvm=bv.74035653,d.d2k
http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lse.ac.uk%2Feuropeaninstitute%2Fleqs%2Fleqspaper15.pdf&ei=oeb9U_OqEdGXaqnqgsAE&usg=AFQjCNH7irLfBhAr_wQX0R1hDNO_NbMYBg&bvm=bv.74035653,d.d2k
http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lse.ac.uk%2Feuropeaninstitute%2Fleqs%2Fleqspaper15.pdf&ei=oeb9U_OqEdGXaqnqgsAE&usg=AFQjCNH7irLfBhAr_wQX0R1hDNO_NbMYBg&bvm=bv.74035653,d.d2k
http://www.lse.ac.uk/europeaninstitute/leqs/leqspaper15.pdf
https://ebooks.adelaide.edu.au/k/keynes/john_maynard/k44g/
http://www.caginpolisi.com.tr/v1/yazdir.php?art_id=361


 367 

Köy Kanunu Tasarısı Taslağı Üzerine, YAYED, 

http://www.yayed.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=911, (01.12.2009). 

Köy Kanunu Tasarı Taslağı Gerekçesi, http://www.mahalli-

idareler.gov.tr/Home/Dokumanlar/koy_kanunu_tasarisi_taslagi.doc, 

(12.05.2010). 

Local Democracy in Turkey: Recommendation 229 (2007), 

https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.Cm

dBlobGet&InstranetImage=1691602&SecMode=1&DocId=1167298&Usag

e=2, (13.11.2012). 

Local Democracy in Turkey: Recommendation 301 (2011), 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1767369, (13.11.2012). 

“Mahalli İdare Yasa Tasarıları Üzerine”, TESEV, 2004, 

http://www.tesev.org.tr/assets/publications/file/mahalli%20idare%20yasa%

20tasar%C4%B1lar%C4%B1%20%C3%BCzerine.pdf, (14.12.2013). 

Mill, John Stuart, Representative Government, 

http://www.constitution.org/jsm/rep_gov.htm, (08.12.2013). 

Mülki İdare Amirleri Anket Çalışması, 

http://www.tid.web.tr/ortak_icerik/tid.web/ANKET%20SONUCU/TID_ANKETI.pd

f, (14.08.2013). 

Öz, Ersan, Avantaj ve Dezavantajlarıyla 'Büyükşehir' Olmak, 

http://www.dunya.com/avantaj-ve-dezavantajlariyla-buyuksehir-olmak-

171039h.htm, (15.02.2013). 

Özgün, Zeynel , “Osmanlıdan Cumhuriyete Geçiş: Türkiye’de Kapitalizmin İnşası 

(I)”, http://www.turnusol.biz/public/makale.aspx?id=12898&pid=19, 

(27.22.2013). 

  

http://www.yayed.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=911
http://www.mahalli-idareler.gov.tr/Home/Dokumanlar/koy_kanunu_tasarisi_taslagi.doc
http://www.mahalli-idareler.gov.tr/Home/Dokumanlar/koy_kanunu_tasarisi_taslagi.doc
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1691602&SecMode=1&DocId=1167298&Usage=2
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1691602&SecMode=1&DocId=1167298&Usage=2
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1691602&SecMode=1&DocId=1167298&Usage=2
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1767369
http://www.tesev.org.tr/assets/publications/file/mahalli%20idare%20yasa%20tasar%C4%B1lar%C4%B1%20%C3%BCzerine.pdf
http://www.tesev.org.tr/assets/publications/file/mahalli%20idare%20yasa%20tasar%C4%B1lar%C4%B1%20%C3%BCzerine.pdf
http://www.constitution.org/jsm/rep_gov.htm
http://www.tid.web.tr/ortak_icerik/tid.web/ANKET%20SONUCU/TID_ANKETI.pdf
http://www.tid.web.tr/ortak_icerik/tid.web/ANKET%20SONUCU/TID_ANKETI.pdf
http://www.dunya.com/avantaj-ve-dezavantajlariyla-buyuksehir-olmak-171039h.htm
http://www.dunya.com/avantaj-ve-dezavantajlariyla-buyuksehir-olmak-171039h.htm
http://www.turnusol.biz/public/isim.aspx?id=683&isim=Zeynel%20Özgün
http://www.turnusol.biz/public/makale.aspx?id=12898&pid=19


 368 

Polonya’da Kalkınma Ajansları, 

http://www.tepav.org.tr/upload/files/1269868392r9967.Polonya_da_Kalkin

ma_Ajanslari.pdf, (13.12.2013). 

Polat, Yeliz Aktaş, “Küreselleşme Sürecinde Yeni Bir Kentsel İç Mekân 

Örgütlenmesi Olarak Güvenlikli Siteler: Malatya Örneği”, 

http://iys.inonu.edu.tr/webpanel/dosyalar/1427/file/yelizapolat.pdf, 

(01.06.2014). 

Rainnie, Al, Peter Fairbrother, “The State We are in (and against)”, 

http://www.buseco.monash.edu.au/mgt/research/working-

papers/2002/wp54-02.pdf, (21.01.2013). 

Romanovska, Oleksandra, “Contrasting Territorial Reforms in Poland and Ukraine: 

Why Similar Countries Chose Different Decentralisation Paths?”, 

http://www.etd.ceu.hu/2012/romanovska_oleksandra.pdf, (15.02.2014). 

Seyitdanlıoğlu, Mehmet “Yerel Yönetim Metinleri VI”, 

http://yunus.hacettepe.edu.tr/~mehmets/yerelyonetimmetinleri6.pdf, 

(14.08.2013). 

Sharpe, L. Jim, “The Rise and Fall of the Metropolitan Authority?”, 

http://ddd.uab.cat/pub/worpap/1991/hdl_2072_1445/ICPS38.pdf, 

(17.01.2013). 

SIGMA Papers No. 27, 

http://www.oecd.org/site/sigma/publicationsdocuments/36972467.pdf, 

(10.04.2013).  

Sığınma ve Göç Alanındaki AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye 

Ulusal Eylem Plânı,  

http://www.goc.gov.tr/ortak_icerik/gib/İLTİCA%20VE%20GÖÇ%20ULUS

AL%20EYLEM%20PLANI.pdf, (12.05.2009). 

http://www.tepav.org.tr/upload/files/1269868392r9967.Polonya_da_Kalkinma_Ajanslari.pdf
http://www.tepav.org.tr/upload/files/1269868392r9967.Polonya_da_Kalkinma_Ajanslari.pdf
http://iys.inonu.edu.tr/webpanel/dosyalar/1427/file/yelizapolat.pdf
http://www.buseco.monash.edu.au/mgt/research/working-papers/2002/wp54-02.pdf
http://www.buseco.monash.edu.au/mgt/research/working-papers/2002/wp54-02.pdf
http://www.etd.ceu.hu/2012/romanovska_oleksandra.pdf
http://yunus.hacettepe.edu.tr/~mehmets/yerelyonetimmetinleri6.pdf
http://ddd.uab.cat/pub/worpap/1991/hdl_2072_1445/ICPS38.pdf
http://www.oecd.org/site/sigma/publicationsdocuments/36972467.pdf
http://www.goc.gov.tr/ortak_icerik/gib/İLTİCA%20VE%20GÖÇ%20ULUSAL%20EYLEM%20PLANI.pdf
http://www.goc.gov.tr/ortak_icerik/gib/İLTİCA%20VE%20GÖÇ%20ULUSAL%20EYLEM%20PLANI.pdf


 369 

Taylor, Frederick W. The Principles of Scientific Management, 

https://archive.org/stream/principlesofscie00taylrich#page/n0/mode/2up, 

(18.03.2011) 

TBMM Tutanakları, 2. Dönem, 24. Cilt, 83. Birleşim, 

http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.goruntule?sayfa_no_ilk=56&sa

yfa_no_son=56&sayfa_no=56&v_meclis=1&v_donem=2&v_yasama_yili=

&v_cilt=24&v_birlesim=083, (16.02.2013). 

TDK Büyük Sözlük, http://tdkterim.gov.tr/bts/, (13.11.2010). 

The Constitution of the Republic of Poland, 

http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/angielski/kon1.htm, (05.12.2013). 

The World Bank in Turkey: 1993–2004—An IEG Country Assistance 

Evaluation, 

http://lnweb90.worldbank.org/oed/oeddoclib.nsf/DocUNIDViewForJavaSea

rch/A57E6F8708F0CF478525715C0068D560/$file/turkey_cae.pdf, 

(12.09.2010). 

“Three Elements of Statehood”,  http://www.e-

ope.ee/_download/euni_repository/file/1116/Three%20elements%20of%20s

tatehood.pdf , (15.02.2013).  

Tocquevilles, Alexis de, (Çev. Taner Timur), Türk Siyasî İlimler Derneği Yayınları 

Siyasi İlimler Serisi: 4, Yenilik Basımevi İstanbul 1962, 

http://kamyon.politics.ankara.edu.tr/klasik/belgeler/04.pdf, (05.11.2013). 

Türkiye’nin Kalkınma Ajansları Uygulamasının Değerlendirilmesi, 

http://www.tccb.gov.tr/ddk/20140130-2014-03.PDF, (12.05.2014). 

UN System-Wide Plan of Action on the Second United Nations Decade for the 

Eradication of Poverty (2008-2017), 

http://www.un.org/esa/socdev/social/poverty/docs/planofaction.pdf, 

(09.10.2010). 

http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.goruntule?sayfa_no_ilk=56&sayfa_no_son=56&sayfa_no=56&v_meclis=1&v_donem=2&v_yasama_yili=&v_cilt=24&v_birlesim=083
http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.goruntule?sayfa_no_ilk=56&sayfa_no_son=56&sayfa_no=56&v_meclis=1&v_donem=2&v_yasama_yili=&v_cilt=24&v_birlesim=083
http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.goruntule?sayfa_no_ilk=56&sayfa_no_son=56&sayfa_no=56&v_meclis=1&v_donem=2&v_yasama_yili=&v_cilt=24&v_birlesim=083
http://tdkterim.gov.tr/bts/
http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/angielski/kon1.htm
http://lnweb90.worldbank.org/oed/oeddoclib.nsf/DocUNIDViewForJavaSearch/A57E6F8708F0CF478525715C0068D560/$file/turkey_cae.pdf
http://lnweb90.worldbank.org/oed/oeddoclib.nsf/DocUNIDViewForJavaSearch/A57E6F8708F0CF478525715C0068D560/$file/turkey_cae.pdf
http://kamyon.politics.ankara.edu.tr/klasik/belgeler/04.pdf
http://www.tccb.gov.tr/ddk/20140130-2014-03.PDF
http://www.un.org/esa/socdev/social/poverty/docs/planofaction.pdf


 370 

Waldo, Dwight, The Study of Public Administration, 

https://archive.org/stream/studyofpublicadm00inwald#page/2/mode/2up/sea

rch/2, (21.12.2013). 

Wilson, Woodrow, The Study of Administration, 

http://teachingamericanhistory.org/library/document/the-study-of-

administration/, (18.03.2011), 

Wollmann, Hellmut, “Reorganizing Local Government: Between Territorial 

Consolidation and Two-tier Intermunicipality”, http://amor.cms.hu-

berlin.de/~h0598bce/docs/HW-2011-Reorganizing-Local-Government.pdf, 

(09.09.2014). 

Yalçındağ, Selçuk, Yönetsel Etkililik, Demokrasi ve İl Sayısı, http://www.fes-

tuerkei.org/media/pdf/Ekonomi%20Forumu/1998/Y%C3%B6netsel%20Etk

inlik,%20Demokrasi%20ve%20%C4%B0l%20Say%C4%B1s%C4%B1.pdf

, s. 9, (11.12.2012). 

Yıldız, Hayrettin, “Fransız Yerel Yönetim Sistemi”, 

yalova.edu.tr/Files/UserFiles/83/13_Yildiz.docx,  (09.09.2013). 

Yılmaz, Onur, “Dünyada Kamu Yönetimi Örnekleri”, 

http://bianet.org/bianet/siyaset/18965-dunyada-kamu-reformu-ornekleri, 

(15.12.2013). 

 

Tez, Bildiri ve Raporlar 

2008 Kamu İç Denetim Genel Raporu, İç Denetim Koordinasyon Kurulu, Ankara 

2009. 

2012 Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu, 

http://www.migm.gov.tr/Dokumanlar/2012MAHALLIIDARELERGENELF

AALIYETRAPORU.pdf, (14.12.2013). 

http://teachingamericanhistory.org/library/document/the-study-of-administration/
http://teachingamericanhistory.org/library/document/the-study-of-administration/
http://amor.cms.hu-berlin.de/~h0598bce/docs/HW-2011-Reorganizing-Local-Government.pdf
http://amor.cms.hu-berlin.de/~h0598bce/docs/HW-2011-Reorganizing-Local-Government.pdf
http://www.fes-tuerkei.org/media/pdf/Ekonomi%20Forumu/1998/Y%C3%B6netsel%20Etkinlik,%20Demokrasi%20ve%20%C4%B0l%20Say%C4%B1s%C4%B1.pdf
http://www.fes-tuerkei.org/media/pdf/Ekonomi%20Forumu/1998/Y%C3%B6netsel%20Etkinlik,%20Demokrasi%20ve%20%C4%B0l%20Say%C4%B1s%C4%B1.pdf
http://www.fes-tuerkei.org/media/pdf/Ekonomi%20Forumu/1998/Y%C3%B6netsel%20Etkinlik,%20Demokrasi%20ve%20%C4%B0l%20Say%C4%B1s%C4%B1.pdf
http://www.fes-tuerkei.org/media/pdf/Ekonomi%20Forumu/1998/Y%C3%B6netsel%20Etkinlik,%20Demokrasi%20ve%20%C4%B0l%20Say%C4%B1s%C4%B1.pdf
http://bianet.org/bianet/siyaset/18965-dunyada-kamu-reformu-ornekleri
http://www.migm.gov.tr/Dokumanlar/2012MAHALLIIDARELERGENELFAALIYETRAPORU.pdf
http://www.migm.gov.tr/Dokumanlar/2012MAHALLIIDARELERGENELFAALIYETRAPORU.pdf


 371 

2012 Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu,   

http://www.migm.gov.tr/Dokumanlar/2013_MAHALLI_IDARELER_GEN

EL_FAALIYET_RAPORU.pdf, (06.11.2014). 

Atacan, Vedat, Yerel Yönetimlerde İl Planlamasının İşlevi, Yüksek Lisans Tezi, 

1995, http://www.icisleri.gov.tr/_Icisleri/WPX/tezler_ilplanlamasi.doc, 

(10.04.2006). 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1963-1967), DPT Yayını, Ankara 1963. 

Decentralization and Local Democracy in the World: First Global Report, 

United Cities and Local Governments, 2007. 

Draft Resolution Tabled by the CoR Political Groups on the Work Programme 

and Priorities, Brussels, 29 January 2003. 

Hacımahmutoğlu, Hande, Türkiye’deki Sosyal Yardım Sisteminin 

Değerlendirilmesi, Yayınlanmamış DPT Planlama Uzmanlığı Tezi, 

Ankara, 2009. 

Halkın Mülki İdareye Yönelik Tutum ve Beklentileri, İçişleri Bakanlığı Strateji 

Merkezi Başkanlığı Yayın No: 1, Ankara, 2003. 

İbrahimov, Osman, Tuna Vilâyet Gazetesi (1865–1866), Ankara Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 

http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/3251/, (07.07.2011). 

İnan, Süleyman, Muhalefette Adnan Menderes (1945-1950) Yayınlanmamış 

Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü , 

Isparta, 2002. 

İyi Yönetim Arayışında Türkiye’de Mülki İdarenin Geleceği, (Ed: Cahit Emre), 

Türk İdari Araştırmalar Vakfı, Ankara 2002. 

Kamu Yönetimi Araştırması Genel Rapor, TODAİE Yayınları No: 238, Ankara, 

1991. 

http://www.migm.gov.tr/Dokumanlar/2013_MAHALLI_IDARELER_GENEL_FAALIYET_RAPORU.pdf
http://www.migm.gov.tr/Dokumanlar/2013_MAHALLI_IDARELER_GENEL_FAALIYET_RAPORU.pdf
http://www.icisleri.gov.tr/_Icisleri/WPX/tezler_ilplanlamasi.doc
http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/3251/


 372 

Kamu Yönetimi Araştırması (KAYA), Yerel Yönetimler Araştırma Grubu 

Raporu, TODAİE Yayını No: 247, Ankara, 1992. 

Kamuda İyi Yönetişim, Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 9. Kalkınma Planı, DPT 

Yayını, Ankara, 2007. 

Kara, Murat, Bölgesel Rekabet Edilebilirlik Kavramı ve Bölgesel Kalkınma 

Politikalarına Yansımaları, DPT Uzmanlık Tezi, DPT Yayın No: 2774, 

Ankara, 2008. 

Karasu, Koray, “Merkezi Yönetim Yerel Yönetim İlişkileri: Özerklik”, 5. Ulusal 

Yerel Yönetimler Sempozyumu, 21-23 Kasım 2011, Ankara Üniversitesi 

Siyasal Bilgiler Fakültesi, Temmuz, 2013, Ankara, s. 397-429, 

http://80.251.40.59/politics.ankara.edu.tr/karasu/karasuozerklik.pdf, 

(20.08.2014). 

Kaza ve Vilayet İdaresi Üzerine Bir Araştırma, No: 8, Ajans Türk Matbaası, 

Ankara, 1957. 

Kerman, Uysal, Türkiye’de Devletin Küçültülmesi Sorunu, Ankara Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2006, 

http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/1778/2435.pdf?show, (18.05.2012). 

Mahalli İdareler ve Büyükşehir Yönetimi: Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 

Özel İhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayın No: 2364, Ankara, 1994. 

Mahalli İdarelerin Yeniden Yapılandırılması: Yerel Yönetim Reformu (Özel 

İhtisas Komisyonu Raporu), TOBB Yayın No. 303, Ankara, 1996. 

Mahalli İdareler Reformu Kanun Taslakları, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

Yayın No: 20, Ankara, 1997.  

Mahalli İdareler Reformu Kanun Tasarısı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

Yayın No: 21, Ankara, 1998. 

http://80.251.40.59/politics.ankara.edu.tr/karasu/karasuozerklik.pdf
http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/1778/2435.pdf?show


 373 

Merkezi İdare ile Mahalli İdareler Arasında Görev Bölüşümü ve Hizmet 

İlişkilerinin Esaslarının Düzenlenmesi ve Çeşitli Kanunlarda Mahalli 

İdarelerle İlgili Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, 

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Metni, 1998. 

Özcan, Şükrü, İş Başarımını Etkileyen Örgütsel Stres Faktörleri ve Mülki İdare 

Amirleri Üzerine Bir Araştırma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 

İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 

Yönetim Organizasyon Bilim Dalı, Malatya, 2008. 

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, DPT Yayını, Ankara, 2000. 

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Bölgesel Gelişme Özel İhtisas Komisyonu 

Raporu, DPT Yayın No: 2502, Ankara, 2000. 

Sunay, Serap, II. Abdülhamid Döneminde Balıkesirli Mülki Görevliler 

Hakkında Bir İnceleme (Sicill-i Ahval Kayıtlarına Göre 1879 -1909), 

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon, Mayıs 2007. 

Taşdan, Hayati, Türkiye’de Mülki İdare Akademisi, Yayımlanmamış Yüksek 

Lisans Tezi, Ankara, 2003. 

Toplumsal Yapıyla İlişkileri Açısından Türkiye’de Mülki İdare Amirliği Sistem 

ve Sorunlar, (Ed: Kurthan Fişek), Türk İdareciler Derneği Bilimsel 

Araştırma Dizisi: 1, Ankara, 1976. 

Toplumda İçişleri Bakanlığı ve Mülki İdare Amirleri Algısı, Rapor I: Vatandaş 

Algısı, TİAV, Pozitif Matbaa, Ankara, 2013. 

Türkiye İstatistik Yıllığı 2011 Özeti, TÜİK Yayını, Ankara, Haziran 2012. 

Türkiye’de Düzenleyici Reformlar: Ekonomik İyileşme İçin Önemli Destek, 

Yönetişim (Çev. Vedat Uras, Ahmet Arslanoğlu), Başbakanlık Dış İlişkiler 

Başkanlığı, 2002. 



 374 

ÖZET 

Mülki idare, Fransa’dan örnek alınan ve günümüzdeki biçimini 1864 yılından 

bu yana devam ettiren idari alan örgütlenmesi biçimidir. Üniter devletlere özgü olan 

mülki idarede merkez dışında kalan ülke toprakları il kademesi esas alınarak 

bölünmektedir. Bu bölünmede illerin yönetimi “vali” unvanlı, merkezden atanan ve 

merkezi temsil etmekle birlikte ona karşı sorumlu olan üst düzey bir yönetici 

tarafından sağlanmaktadır. Mülki idarenin temel ilkeleri yetki genişliği ve idari 

vesayettir.  

Yeni Sağ politikaların etkisiyle 2002 sonrasında gerçekleşen Türk kamu 

yönetimi reformu, yerelleşmeye yönelik kanunlarla birlikte mülki idarede işlevsel 

dönüşümler meydana getirmiştir. Bu süreçte mülki idarenin yerel yönetimlerle 

ilişkileri yeniden tanımlanmış, AB’ye uyum sürecinde çıkarılan mevzuat mülki 

idareyi doğrudan ve/veya dolaylı olarak etkilemiştir. Bölgesel yönetim kurulması 

yolundaki baskı ve telkinler sonucunda önce kalkınma ajansları, sonra da Bütünşehir 

Modeli devreye sokulmuştur. Mülki idare eski görevlerinden önemli bir kısmını 

kaybederken, devletin değişen rolü gereği yeni üstlendiği görevleri yerine getirmek 

için kolaylaştırıcı olarak kullanılmaya başlanmıştır. 
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ABSTRACT 

The civil administration (mülki idare) in Turkey, taken from France as a 

model, is a pattern of territorial organisation remanining the current form since 1864. 

In the civil administration which is special to unitary states, the territory out of 

capital is divided into provinces. Within this division, the administration of provinces 

is executed by a high level administrator titled “governor=vali”, who is appointed by 

and representing the central government as well as accounting for it. The 

fundemantal principles of the civil administration are deconcentration and 

administrative tutelage. 

Under the influence of the New Right Policies, Turkish public sector reforms 

have caused some functional transformation in the civil administration in conjunction 

with the new local government acts after 2002. Since then, the relationship between 

the civil administration and the local government has been redefined and the new 

legislation which put into effect during the harmonisation process to the EU acqui, 

has directly or indirectly impacted the civil administration. Firstly, some 

organizations like the development agencies and latterly the Metropolitan City 

(Bütünşehir) Model were formed up under the pressure and inspiration to establish 

some regions as parts of this impact. Due to the transformation of state’s nature 

itself, the civil administration has been utilized as a facilitator of new services in the 

local area while abandoning some of its previous duties. 
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EKLER 

EK 1: MÜLKİ İDARE VE AB’YE UYUM PAKETLERİ 

AB’ye uyum sağlama amacıyla yapılmış yasal değişiklikleri içeren uyum 

paketleri içerisindeki mülki idare amirleri ve görevleri ile ilgili değişiklik içeren 

düzenlemeler, çıkış tarihine göre aşağıdaki gibidir: 

1.  AB Uyum Paketlerinden en önemlisi olarak anayasada yapılan kapsamlı 

değişikliği gösterebiliriz. Bu doğrultuda 3 Ekim 2001 tarihli anayasa 

değişikliği önergesi TBMM Genel Kurulunda kabul edilmiş, 494 

milletvekilinin katılımıyla yapılan oylamada 474 kabul oyuyla 

yasalaşmıştır. 34 maddelik bu anayasa değişikliği 17 Ekim 2001 tarihli 

Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Ekim 2001 anayasa 

paketinden sonra çıkartılan ilk uyum paketi zamanın koalisyon ortakları 

arasında ve kamuoyunda uzun süre tartışılmıştır. 6 Şubat 2002 tarihinde 

TBMM’de kabulünü takiben 19 Şubat 2002 tarihli Resmi Gazete’de 

yayımlanmış ve 4744 sayılı kanun olarak yürürlüğe girmiştir. 

2. 9 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete’de “Çeşitli Kanunlarda Değişiklik 

Yapan 4748 Sayılı Kanun” adı altında yayımlanarak yürürlüğe giren 

ikinci uyum paketindeki değişiklikler şunlardır: 

 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 29. maddesine “Kaymakamlığa 

sadece mülki idare amirliği hizmetleri sınıfından olanlar vekâlet 

edebilir” ibaresi eklenmiştir 2803 sayılı Jandarma Teşkilât, Görev ve 

Yetkileri Kanunu’nun 9. maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi 

de aynı amaç doğrultusunda iptal edilmiştir. 

 2908 sayılı Dernekler Kanunu’nun 43. maddesi değiştirilmiş ve 

dernek kurmadan önce valiliklerden izin alma yerine sadece 

bildirimde bulunma koşulu getirilmiştir.840 

                                                 
840 “Dernekler, en az yedi gün önceden merkezlerinin bulunduğu ve faaliyetin düzenleneceği illerin 

valiliklerine bildirimde bulunmak şartıyla yabancı ülkelerdeki dernek veya kuruluşların üyelerini 
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 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. 

maddesinde yapılan değişiklikle mülki idare amirlerinin toplantı ve 

gösterileri yasaklama, erteleme hakkı sınırlandırılmıştır.841 

3. 4771 sayılı kanun olarak 9 Ağustos 2002 tarihli Resmi Gazete’de 

yayınlanarak yürürlüğe giren üçüncü uyum paketindeki değişiklikler 

şunlardır: 

 765 sayılı eski Türk Ceza Kanunu’nda özel hüküm bulunmaması 

sebebiyle kanunun 201. maddesinde insan kaçakçılığı ile ilgili bu 

maddelerde kaçak göçmenlere yönelik düzenlemeler ihdas edilmiştir.842  

 2908 sayılı Dernekler Kanunu’nun 15. maddesi değiştirilerek 

bürokrasiyi ve gereksiz işlemleri azaltmak amacıyla derneklerin kayıt 

altına alınması ve diğer işlemleri için İçişleri Bakanlığı ve illerde 

valilikler bünyesinde Dernekler Kütüğü tesis edilmiştir. 

 2908 sayılı Dernekler Kanunu’nun 45. maddesi değiştirilerek 

derneklerin, dernek merkezlerinde veya tesislerinde denetlenmesi 

yerine beyanname usulü ile denetlenmesi esası getirilmiştir. Bu yeni 

düzenlemeye göre mahallin en büyük mülki idare amirine verilecek 

beyanname üzerinden denetim yapılacak fakat gerek görülen hallerde 

dernek merkezinde veya tesislerinde fiili denetim de yapılabilecektir. 

 2908 sayılı Dernekler Kanunu’nun 46. maddesi843 ile İçişleri Bakanlığı 

teşkilatlanmasına yeni bir birim eklenmiştir. Böylece derneklerin 

                                                                                                                                          
Türkiye’ye davet edebilir ya da yabancı dernek veya kuruluşların davetlerine uyarak üyelerini 

veya dernek üyesi olma hakkına sahip üçüncü kişileri yurt dışına gönderebilirler”. 
841 “Bölge valisi, vali veya kaymakam, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, 

genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 

belirli bir toplantıyı yasaklayabilir veya iki ayı aşmamak üzere erteleyebilir”. 
842 Türkiye üzerinden AB’ye uzanan insan kaçakçılığından AB’nin duyduğu rahatsızlık halen devam 

ettiğinden İçişleri Bakanlığı bünyesinde iltica ve göç sorunları ile sınır güvenliği konularında yeni 

birim oluşturma çalışmaları sürerken daha önce değindiğimiz “Entegre Sınır Yönetimi” ve “Sınır 

Muhafaza Genel Müdürlüğü ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı”nı hatırda tutmak gerekir. 
843 “Dernekler ile ilgili hizmetleri yürütmek, tüzüklerinde gösterilen amaç ve bu amacın 

gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip 

göstermediklerini, defterlerini ve hesaplarını mevzuata ve tüzüklerine uygun olarak yürütüp 

yürütmediklerini denetlemek üzere İçişleri Bakanlığı bünyesinde Dernekler Daire Başkanlığı 

kurulur”. 
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denetim yetkisi Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yeni kurulan 

Dernekler Daire Başkanlığı’na geçmiştir. 

 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 3. maddesinde 

yapılan değişiklikle yabancı uyrukluların toplantı ve gösteri 

yürüyüşlerine katılmasının şartları belirlenmiştir.844 

 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 10. 

maddesinde yapılan değişiklikle toplantı düzenlenmesi için 72 saat 

önceden ilgili makama bildirimde bulunulması zorunluluğu 48 saate 

düşürülmüştür. 

4. 11 Ocak 2003 tarihli Resmi Gazete’de 4778 sayılı Çeşitli Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun adı altında yayımlanarak yürürlüğe 

giren dördüncü uyum paketindeki değişiklikler şunlardır: 

 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması 

Hakkında Kanun’un 2. maddesine bir fıkra eklenerek işkence ve kötü 

muamele ile ilgili suçlarda ön inceleme yapılarak soruşturma izni 

alınması gereği kaldırılmış; bu suçlarla ilgili iddialar doğrudan genel 

hükümlere tabi kılınmıştır.845 

 430 sayılı Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ve Olağanüstü Halin Devamı 

Süresince Alınacak İlâve Tedbirler Hakkında KHK’nin 3. maddesinin 

(c) bendinin birinci paragrafı değiştirilerek o dönemde mevcut olan 

olağanüstü hal bölgesindeki gözaltı şartları iyileştirilmiştir.846 

                                                 
844 “Yabancıların bu kanuna göre düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde topluluğa hitap 

etmeleri, afiş, pankart, resim, flama, levha, araç ve gereçler taşımaları, toplantının yapılacağı 

mahallin en büyük mülkî idare amirliğine toplantıdan en az kırksekiz saat önce yapılacak 

bildirimle mümkündür”. 
845 “765 sayılı (eski) Türk Ceza Kanunu’nun 243 ve 245. maddeleri ile 1412 sayılı Ceza 

Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun 154. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında açılacak 

soruşturma ve kovuşturmalarda bu kanun hükümleri uygulanmaz”. 
846 “Hükümlü veya tutuklular, olağanüstü hal ilânına neden olan suçların soruşturulmasında ifade 

alma, yer gösterme, yüzleştirme, teşhis ve tıbbi muayene için Olağanüstü Hal Bölge Valisinin 

teklifi üzerine, yetkili Cumhuriyet Başsavcısının talebi ve hâkimin kararı ile her defasında dört 

günü geçmemek üzere ceza infaz kurumu veya tutukevinden alınabilir. Bu süre hükümlülük veya 

tutuklulukta geçmiş sayılır. Hâkim, her defasında karar vermeden önce hükümlü veya tutukluyu 

dinler. Hükümlü veya tutuklu ceza infaz kurumu veya tutukevinden alındıktan sonra da yasal 

konumunun gerektirdiği haklardan yararlanır. Ceza infaz kurumu veya tutukevinden ayrılış ve 

dönüşlerinde hükümlü veya tutuklunun sağlık durumu doktor raporu ile tespit edilir”. 
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 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu’nun 92. maddesinde yapılan 

değişiklikle Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı derneklerle ilgili 

olarak Bakanlar Kurulu’nda olan yetkiler, Dışişleri Bakanlığı’nın da 

görüşleri alınması şartıyla, İçişleri Bakanlığı’na verilmiştir.847 

 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun’un 8. 

maddesi değiştirilerek kamu kurum ve kuruluşlarının kendilerine 

verilen dilekçeleri otuz gün içinde cevaplamaları ve verdikleri kararın 

gerekçesini de cevap içinde belirtmeleri koşulu getirilmiştir.848 

5. 23 Ocak 2003 tarihinde kabul edilerek bir yıldan daha kısa bir zaman 

içinde TBMM gündemine gelen ve 4 Şubat 2003 tarihinde Resmi 

Gazete’de yayınlanarak 4793 sayılı kanun olarak yürürlüğe giren beşinci 

reform paketi ile 2908 sayılı Dernekler Kanunu’nun 82. maddesinde 

değişiklik yapılarak yabancı derneklerle ve kuruluşlarla izinsiz bağlantı 

kurmak, derneklerin hesaplarının denetimi ile ilgili sorumluluklarını 

yerine getirmemek, derneğe ait taşınmazları beyan etmemek veya İçişleri 

Bakanlığınca gereksiz kabul edilen taşınmazları paraya çevirmemek 

suçları için öngörülen hapis cezaları para cezasına dönüştürülmüştür. 

6. Cumhurbaşkanı tarafından veto edildikten sonra TBMM tarafından 16 

Temmuz 2003 tarihinde aynen kabul edilen altıncı uyum paketi 19 

Temmuz 2003 tarihli Resmi Gazete’de 4928 sayılı kanun olarak 

yayınlanmış olup, bu pakette yapılan değişiklikler şunlardır: 

 3194 sayılı İmar Kanunu’nun ek 2. maddesinde yapılan değişiklikle 

“İl, ilçe ve kasabalarda mülkî idare amirinin izni alınmak ve imar 

mevzuatına uygun olmak şartıyla ibadethane yapılabilir” hükmü 

getirilmiştir. 

                                                 
847 “Yabancı dernekler, uluslararası alanda işbirliği yapılmasında yarar görülen hallerde ve karşılıklı 

olmak koşuluyla Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığının izniyle 

Türkiye’de faaliyette ve işbirliğinde bulunabilirler, şube açabilirler, üst kuruluşlar kurabilir ve 

kurulmuş üst kuruluşlara katılabilirler”. 
848 “Türk vatandaşlarının ve Türkiye’de ikamet eden yabancıların kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve 

şikâyetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları başvuruların sonucu veya yapılmakta olan 

işlemin safahatı hakkında dilekçe sahiplerine en geç otuz gün içinde gerekçeli olarak cevap 

verilir. İşlem safahatının duyurulması halinde alınan sonuç ayrıca bildirilir”. 
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 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 

Hakkında Kanun’un 149/A maddesi yeniden düzenlenmiş ve adli 

makamlarca verilen program durdurma kararlarının ilgili en yüksek 

mülkî amirlerce derhâl yerine getirileceği hükme bağlanmıştır.849 

 3257 sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu’nun 9. 

maddesinde yapılan değişiklik ve eklemeyle mülki idare amirlerine 

belirli şartların oluşması halinde eser yasaklama yetkisi verilmiştir.850 

7. TBMM tarafından 30.07.2003 tarihinde kabul edilen 4963 sayılı kanun 7 

Ağustos 2003 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yedinci uyum 

paketi olarak yürürlüğe girmiştir. Türkiye’nin gerek siyasal hayatında 

gerekse kamu yönetimi yapılanmasında esaslı yenilikler doğuran bu paket 

özellikle Milli Güvenlik Kurulu (MGK) ve MGK Genel Sekreterliği 

yapısında meydana getirdiği değişikliklerle dikkat çekmektedir.851 Bu 

paketle getirilen değişiklikler şöyledir: 

 765 sayılı eski Türk Ceza Kanunu’nun 159. maddesinde değişiklik 

yapılarak “Tahkir, tezyif ve sövme kastı bulunmaksızın, sadece 

eleştirmek maksadıyla yapılan düşünce açıklamaları cezayı 

gerektirmez” denilmiş ve devlete ve kamu görevlilerine hakaret 

suçunun kapsamı daraltılmıştır.  

                                                 
849 “Bu kanunun 55/A maddesine ve Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen esaslara aykırı olarak yayın 

yapılması halinde, ülke genelinde yayın yapan özel radyo ve televizyon kuruluşlarını Yüksek 

Seçim Kurulu, yerel yayın yapan özel radyo ve televizyon kuruluşlarını ise yayının yapıldığı yer 

ilçe seçim kurulu uyarır veya aynı yayın kuşağında açık bir şekilde özür dilemesini ister. Bu 

talebe uyulmaması veya aykırılığın tekrarı halinde, Yüksek Seçim Kurulu veya yayının yapıldığı 

yer ilçe seçim kurulunca, ihlâle konu programın yayını bir ilâ oniki kez arasında durdurulur. 

Aykırılığın tekrarı hâlinde, ülke genelinde yayın yapan özel radyo ve televizyon kuruluşlarının 

yayınlarının Yüksek Seçim Kurulunca beş günden onbeş güne kadar durdurulmasına, yerel yayın 

yapan özel radyo ve televizyonların yayınlarının ise yayının yapıldığı yer ilçe seçim kurulunca üç 

günden yedi güne kadar durdurulmasına karar verilir”. 
850 “Kültür ve Turizm Bakanlığı veya mülkî idare amirlerince yapılacak herhangi bir denetim 

sonucunda eserin Cumhuriyetin Anayasada belirtilen temel niteliklerine, devletin ülkesi ve 

milletiyle bölünmez bütünlüğüne, genel ahlâk ve genel sağlığa ve kamu düzenine aykırı 

bulunması hâlinde hâkim kararı ile gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde ise, Bakanlık veya 

mülkî idare amirinin yazılı emriyle eser yasaklanır ve kanunî takibat açılır”. 
851 2945 sayılı Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanunu’nun 15. 

maddesi “Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Başbakanın teklifi ve Cumhurbaşkanının onayı 

ile atanır. Söz konusu atamanın, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları arasından yapılmasının 

öngörülmesi hâlinde Genelkurmay Başkanının olumlu görüşü alınır” şeklinde değiştirilerek sivil 

genel sekreter atanmasının önü açılmıştır. 
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 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 16. 

maddesindeki değişiklikle idare tarafından gerekli görülen hallerde 

toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin ertelenme süresi otuz günden on 

güne düşürülmüş; 17. maddesindeki değişiklikle devletin bölünmez 

bütünlüğünün korunması, kamu sağlığı, güvenliği ve ahlakının 

korunması amacıyla bir toplantı veya gösteri yürüyüşünün iki ay 

yerine bir ay süre ile ertelenebilmesine izin verilmiş; 19. 

maddesindeki değişiklikle valilerin de devletin bölünmez 

bütünlüğünün korunması, kamu sağlığı, güvenliği ve ahlakının 

korunması amacıyla ve suç işleneceğine dair açık ve yakın tehlike 

mevcut olması halinde ile bağlı ilçelerin birinde veya birkaçında bütün 

toplantıları yasaklama süresi üç aydan bir aya indirilmiştir. 

 227 sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilât ve Görevleri 

Hakkında KHK’nin ek 3. maddesinde yapılan değişiklikle vakıfların 

yurt dışında şube açması ve yabancı vakıfların Türkiye’de şube 

açması İçişleri Bakanlığı’nın iznine bağlanmıştır.852 

8. Ölüm cezasını anayasadan çıkarmasıyla ünlü Sekizinci Uyum Paketi 7 

Mayıs 2004 tarihinde kabul edilmiş ve 22 Mayıs 2004 tarihinde 5170 

sayılı kanun olarak yürürlüğe girmiştir. Bu paketle  anayasanın 10, 15, 17, 

30, 38, 87, 90, 131 ve 160. maddelerinde değişiklikler getirilmiş ve 143. 

maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Bu paketin en önemli değişikliği 

anayasanın 90. maddesinin son fıkrasına “Usulüne göre yürürlüğe 

konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla 

kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek 

uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınır” hükmünü 

                                                 
852 “Türkiye’de kurulan vakıflar, amaçları doğrultusunda uluslararası alanda işbirliği yapılmasında 

yarar görülen hallerde, Dışişleri Bakanlığı’nın görüşü alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığının 

izniyle yurt dışında kurulmuş vakıf veya kuruluşlara üye olabilirler. Türkiye’de kurulan 

vakıfların, vakıf senedinde belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette 

bulunması ve yurt dışında şube açması ile yurt dışındaki benzer amaçlı vakıf veya kuruluşlarla 

işbirliği yapması, Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığının iznine 

bağlıdır. Yabancı ülkelerde kurulmuş vakıflar, uluslararası alanda işbirliği yapılmasında yarar 

görülen hallerde, karşılıklı olmak koşulu ile, Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle, 

İçişleri Bakanlığının izniyle Türkiye'de faaliyette bulunabilirler, temsilcilik kurabilirler, şube 

açabilirler, üst kuruluşlar kurabilirler, kurulmuş üst kuruluşlara katılabilirler veya kurulmuş 

vakıflarla işbirliği yapabilirler”. 
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eklemesidir. Bu şekilde iç hukuk kuralları ikinci plana düşmüş; 

uluslararası anlaşmalar iç hukukun önüne geçmiştir.853 

9. 4 Temmuz 2004 tarihinde kabul edilmiş ve 21 Temmuz 2004 tarihinde 

yürürlüğe giren Dokuzuncu Uyum Paketi çeşitli kanunlarda değişiklikler 

yapmıştır. 

Diğer Yasal Düzenlemeler 

Kopenhag siyasi kriterlerine uyum sağlama amacıyla uyum paketleri dışında 

da bazı yasal düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Mülki idare amirleri açısından bu 

düzenlemelerin en önemlileri aşağıdaki gibidir. 

Derneklerle İlgili Düzenlemeler 

2908 sayılı Dernekler Kanunu yerini alan 5253 sayılı yeni Dernekler 

Kanunu’yla derneklerin denetiminde kolluk kuvvetlerinin yetkileri sınırlandırılmış ve 

mülki idare amirlerinin yetkileri açıkça düzenlenmiştir.  

5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’ndaki Değişiklik 

5219 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,854 5442 

sayılı kanunun 10/A, D ile 33/A, C maddelerini yürürlükten kaldırmıştır. Bu şekilde 

vali ve kaymakamların adalet dairelerinde görülmekte olan işlerin gecikmesi halinde 

gecikme sebeplerini Cumhuriyet savcılarından yazılı olarak sorması ve savcıların bu 

bilgiyi vermekle ödevli kılınması; vali ve kaymakamların illerle ilçelerin düzen ve 

güvenliği ile ilgili işlerde kamu davası açılıncaya kadar geçecek aşamalar hakkında 

yazılı olarak bilgi isteme yetkisi ile savcıların bilgi verme zorunluluğu kaldırılmış 

olmaktadır.  

Bu değişiklikler aslında mülki idare amirlerinin hemen hiç kullanmadıkları 

yetkilerle ilgilidir. Kaldırılan yetkiler, Osmanlı’dan beri süre gelen mülki idare-

adliye ilişkisinde, şeklen kalmış olsa bile, mülki idareye (yürütmeye) üstünlük veren 

durumu sona erdirmiştir. 

 

                                                 
853 Anayasadaki bu değişiklik aslında oldukça önemlidir. Bu şekilde usulüne göre kabul edilip 

onaylanmış uluslararası anlaşma kuralları, o konuda iç hukuk düzenlemeleri ne olursa olsun, iç 

hukuk kuralı haline gelmektedir. 
854 21.07.2004 tarihli ve 25529 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 
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Azınlıklarla İlgili İşlemler 

Lozan Antlaşması hükümleri çerçevesinde, azınlığa ait dinsel, sağlık ve 

toplumsal konularla, eğitsel ve kültürel müesseseler ile bunların kamu kurum ve 

kuruluşlarıyla ilgili iş ve işlemlerinin Emniyet Genel Müdürlüğü ve taşra birimleri 

tarafından yürütülmekteyken, AB’ye uyum kapsamında yapılan yasal düzenlemeler 

bu durumu değiştirmiştir. Bu amaçla Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, 

Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 11. maddesine (J) bendi eklenerek855 “Lozan 

Antlaşması hükümleri çerçevesinde, azınlığa ait dini, hayrî, sıhhî, sosyal, eğitsel ve 

kültürel müesseseler ile bunların kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili iş ve işlemlerini 

yürütmek” valilik ve kaymakamlıklara görev olarak verilmiştir.  

Azınlıklarla ilgili her türlü iş ve işlem artık İçişleri Bakanlığı’nda İller İdaresi 

Genel Müdürlüğü ve illerde valilikler tarafından yürütülmektedir. Azınlıklar konusu 

artık iç güvenlik birimlerinin takip ettiği işler arasında değildir. 

Toplumsal Konularda Düzenleme Yapma Yetkisindeki Değişiklik 

Yeni 5237 sayılı Ceza Kanunu, eski 765 sayılı Ceza Kanunu’nun 526. 

maddesinde yer alan “Yetkili makamlar tarafından adli işlemler dolayısıyla ya da 

kamu güvenliği ve kamu düzeni veya genel sağlığın korunması düşüncesiyle kanun 

ve nizamlara aykırı olmayarak verilen bir buyruğu dinlemeyen veya bu yolda alınmış 

bir önleme uymayan kimse, eylem ayrı bir suç oluşturmadığı takdirde, üç aydan altı 

aya kadar hafif hapis ve bin liradan üç bin liraya kadar hafif para cezasıyla 

cezalandırılır” hükmünün yerine herhangi bir hüküm getirmemiştir. Bu şekilde mülki 

idare amirlerinin aldığı kararlara sebepsiz muhalefet edenlere verilmesi mümkün 

olan hapis cezası da kaldırılmış olmaktadır. 5442 sayılı kanunun 66. Maddesine 

dayanan bu uygulama yerine, 5236 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi ile 

mülki idare amirlerinin toplumsal konularda verdiği kararlara uymama eylemi suç 

olmaktan çıkarılıp kabahate indirgenmiştir. Oysa geçmişte sigara yasağını ilk 

başlatan mülki idare amirleri eski TCK’nın bu caydırıcı yetkisinden faydalanmış; 

düğünlerde silah atılmasının önlenmesinden, toplum sağlığı ve güvenliği ile ilgili 

türlü konulara varıncaya kadar birçok sorun mülki idare amirleri tarafından eski Ceza 

Kanunu’nun 526. maddesi hükmündeki (hâkimler tarafından verilecek) hapis cezası 

                                                 
855 12.01.2005 tarihli ve 25698 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 
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tehdidi yardımıyla giderilmiştir. Eski kanun hükmü aynı zamanda içindeki konu 

sınırlaması olmamasından kaynaklanan esneklik sayesinde mülki idare amirlerine 

adli makamlarla işbirliği içinde il/ilçelerde yerel nitelikli bir takım sorunların 

giderilmesi için çözüm üretme imkânı sağlayan bir araç olmakta iken artık bu 

imkândan yoksun kalınmış, önemsiz derecede bir para cezası tehdidi ile bu araç 

işlevsizleştirilmiştir. Yapılan değişikliğin olumsuz sonuçları özellikle iç güvenlik 

alanında hissedildiği için 5442 sayılı kanunun 66. maddesine “Ancak, şiddet 

olaylarının yaygınlaşarak kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına yol açabilecek 

toplumsal olaylara yönelik olarak alınan ve usulüne göre tebliğ veya ilan olunan 

karar ve tedbirlere aykırı davrananlar, üç aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla 

cezalandırılır. Şiddet olaylarının yaygınlaşarak kamu düzeninin ciddi şekilde 

bozulması durumu ilde vali, birden çok ili kapsıyorsa İçişleri Bakanı tarafından tespit 

edilir” şeklinde bir ekleme yapılması planlanmış olup, çalışmanın tamamlandığı 

tarihte henüz yasalaşmamıştır. 
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EK 2: TÜRK KAMU YÖNETİMİ REFORM DÜZENLEMELERİ 

Genel olarak Türk kamu yönetimi reformu denildiğinde kapsama dâhil 

edilebilecek, konumuzla ilgili düzenlemeleri kronolojik olarak aşağıdaki biçimde 

listeleyebiliriz: 

-  Memur yargılaması ile ilgili 4483 sayılı Memurların ve Diğer Kamu 

Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun; 

-  Kamu ihalelerinde yolsuzlukları önlemek için çıkarılan 4734 ve 4735 

sayılı Kamu İhale ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunları;856 

-  Türk mali sistemini baştan aşağı değiştiren ama bununla da yetinmeyip 

Türk yönetim sistemini de derinden etkileyen 5018 sayılı Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanunu; 

-  Etik Kurulu kurulmasına yönelik 5176   Kamu Görevlileri Etik Kurulu 

Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 

-  Çok tartışılan ve Cumhurbaşkanınca tekrar görüşülmek üzere geri 

gönderilen ancak yeniden ele alınmayan 5227 sayılı Kamu Yönetiminin 

Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun; 

-  Sağlık alanında bütün sağlık kurumlarının birleştirilmesini sağlayan 5283 

sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık 

Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanun;857 

-  Türk kamu yönetiminin önemli bir ayağı olan yerel yönetimleri 

ilgilendiren 5216 sayılı Büyükşehir Belediye, 5302 sayılı İl Özel İdaresi, 

5393 sayılı Belediye ve 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri ile 5449 

sayılı Kalkınma Ajansları Kanunları; 

-  Reformun yargı ayağını oluşturan 5237 sayılı Türk Ceza ve 5320 sayılı 

Ceza Muhakemesi Kanunları; 

-  Suç tanımlarını değiştirerek bazı fiilleri kabahate indirgeyen ve mülki 

idare amirlerine bazı idari yaptırım ve cezalar konusunda yetkiler veren 

5346 sayılı Kabahatler Kanunu; 

                                                 
856 22.01.2002 tarihli ve 24648 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 
857 19.01.2005 tarihli ve 25705 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 



 386 

-  Yerel yönetimlere tarihi ve kültürel varlıkların korunması ile ilgili 

görevler veren 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz 

Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması 

Hakkında Kanun;858 

-  Sosyal Güvenlik Reformunu oluşturan ve sosyal güvenlik kurumlarını ve 

aynı zamanda kamu görevlilerinin statülerini birleştiren 5502 sayılı 

Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu;859 

-  Kırsal kalkınma için AB fonlarından faydalanma amacı üzerine ve 

sözleşmelilik esasına göre bir kurum oluşturan 5648 sayılı Tarım ve 

Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında 

Kanun;860 

-  İlçe sayısını artıran 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde 

İlçe Kurulması Hakkında Kanun; 

-  Yerel yönetimlerin gelirlerini artıran 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve 

Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında 

Kanun;861 

-  6223 sayılı kanunun verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan 655-666 sayılı 

KHK’ler, 

-  Yerel yönetimleri ve kamu kurumlarını ilgilendiren boyutu ile 6085 sayılı 

Sayıştay ve 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kanunları, 

-  6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe 

Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 

-  6332 sayılı Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu. 

                                                 
858 05.07.2005 tarihli ve 25866 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 
859 20.05.2006 tarihli ve 26173 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 
860 18/05/2007 tarihli ve 26526 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 
861 15.07.2008 tarihli ve 26937 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 
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EK 3: MÜLKİ İDARE AMİRLERİNİN BAŞKANI OLDUĞU KURUL, 

KOMİSYON VE KOMİTELER 

Kanunla kurulanlar: Askerlik Meclisi, Çeltik Komisyonu, İl Polis Disiplin 

Kurulu, Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonu, Çiftçi Malları Murakabe Heyeti, 

Fikir Ve Sanat Eserleri Denetim Komisyonu, Takdir Komisyonu, Zirai Kazançlar İl 

Komisyonu, Mera Komisyonu, İl ve İlçe Av Komisyonları, Özel Güvenlik 

Komisyonu, İl Hayvanları Koruma Kurulu;  

KHK ile kurulanlar: Toprak Koruma Kurulu, Sayım Komiteleri, İl ve İlçe 

Yapı Denetim Komisyonları; 

Tüzük ile kurulanlar: İl ve İlçe Tapu Komisyonları, Zührevi Hastalıklar ve 

Fuhuşla Mücadele Komisyonuna Yardım Kurulu, Grev ve Lokavt Danışma 

Kurulları, Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları Toplantısı, Türk Hava Kurumu Şube 

Genel Kurul ve Yönetim Kurulu; 

Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan yönetmelik hükümleri ile 

kurulanlar: Seçme ve Değerlendirme Kurulu, Gelir Tespit Komisyonu, Yangın 

Koordinasyon Kurulu, Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu, Eşgüdüm ve 

İşbirliği Komitesi, Kutlama Komiteleri, İl Disiplin Kurulu, Kültür Etkinliklerini 

Düzenleme Komitesi, Orman Haftası ve Ağaç Bayramı Düzenleme Kurulu, Güvenlik 

Soruşturması ve Arşiv Araştırması Değerlendirme Komisyonu, İl ve İlçe Fındık 

Komisyonu, Yatırımcıya Verilecek Arazi veya Arsanın Devri İle İlgili Komisyon; 

Bakanlık yönetmelikleri, genelge ve yönergelerle kurulanlar: İl 

Koordinasyon Kurulları, Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sınav Komisyonu, İl ve İlçe 

Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Kurulu, Uyuşturucu Madde İmha Heyeti, 

Öğretmenler Günü İl/İlçe Kutlama Kurulu, İl Sosyal Hizmetler Kurulu, Genel Nüfus 

Sayımı İl ve İlçe Sayım Komiteleri, Turizm Faaliyetlerini Düzenleme Komitesi, 

Zeytinciliğin Islahı Komisyonu, Hac Kur’a Komisyonu, Görevde Yükselme Sınav 

Kurulu, Kurban Hizmetleri Komisyonu, Ücret Tespit Komisyonu, Anma Komiteleri, 

Terör Mağduru İstihdamı İle İlgili Komisyon, Kuduzla Savaş Özel Komisyonu, 

Erken Kuzu Kesimini Önleme Koordinasyon Kurulu, Askeri Firar, Bakaya, Yoklama 

Kaçağı, İzinsiz ve Saklıların Yakalanması İle İlgili Komisyon, Gençlik Haftası 

http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Askerlik_Meclisi
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/%C3%87eltik_Komisyonu
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/%C4%B0l_Polis_Disiplin_Kurulu
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/%C4%B0l_Polis_Disiplin_Kurulu
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Milli_M%C3%BCdafaa_M%C3%BCkellefiyeti_Komisyonu
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/%C3%87ift%C3%A7i_Mallar%C4%B1_Murakabe_Heyeti
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Fikir_Ve_Sanat_Eserleri_Denetim_Komisyonu
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Takdir_Komisyonu
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Zirai_Kazan%C3%A7lar_%C4%B0l_Komisyonu
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Zirai_Kazan%C3%A7lar_%C4%B0l_Komisyonu
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Mera_Komisyonu
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/%C4%B0l_ve_%C4%B0l%C3%A7e_Av_Komisyonlar%C4%B1
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/%C3%96zel_G%C3%BCvenlik_Komisyonu
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/%C3%96zel_G%C3%BCvenlik_Komisyonu
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/%C4%B0l_Hayvanlar%C4%B1_Koruma_Kurulu
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Toprak_Koruma_Kurulu
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Say%C4%B1m_Komiteleri
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/%C4%B0l_ve_%C4%B0l%C3%A7e_Yap%C4%B1_Denetim_Komisyonlar%C4%B1
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/%C4%B0l_ve_%C4%B0l%C3%A7e_Yap%C4%B1_Denetim_Komisyonlar%C4%B1
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/%C4%B0l_ve_%C4%B0l%C3%A7e_Tapu_Komisyonlar%C4%B1
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Z%C3%BChrevi_Hastal%C4%B1klar_ve_Fuhu%C5%9Fla_M%C3%BCcadele_Komisyonuna_Yard%C4%B1m_Kurulu
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Z%C3%BChrevi_Hastal%C4%B1klar_ve_Fuhu%C5%9Fla_M%C3%BCcadele_Komisyonuna_Yard%C4%B1m_Kurulu
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Grev_ve_Lokavt_Dan%C4%B1%C5%9Fma_Kurullar%C4%B1
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Grev_ve_Lokavt_Dan%C4%B1%C5%9Fma_Kurullar%C4%B1
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Seferberlik_ve_Sava%C5%9F_Haz%C4%B1rl%C4%B1klar%C4%B1_Toplant%C4%B1s%C4%B1
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/T%C3%BCrk_Hava_Kurumu_%C5%9Eube_Genel_Kurul_ve_Y%C3%B6netim_Kurulu
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/T%C3%BCrk_Hava_Kurumu_%C5%9Eube_Genel_Kurul_ve_Y%C3%B6netim_Kurulu
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Se%C3%A7me_ve_De%C4%9Ferlendirme_Kurulu
http://tr.yenisehir.wikia.com/index.php?title=Gelir_Tespit_Komisyonu&action=edit&redlink=1
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Yang%C4%B1n_Koordinasyon_Kurulu
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Yang%C4%B1n_Koordinasyon_Kurulu
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Orman_Yang%C4%B1nlar%C4%B1yla_M%C3%BCcadele_Komisyonu
http://tr.yenisehir.wikia.com/index.php?title=E%C5%9Fg%C3%BCd%C3%BCm_ve_%C4%B0%C5%9Fbirli%C4%9Fi_Komitesi&action=edit&redlink=1
http://tr.yenisehir.wikia.com/index.php?title=E%C5%9Fg%C3%BCd%C3%BCm_ve_%C4%B0%C5%9Fbirli%C4%9Fi_Komitesi&action=edit&redlink=1
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Kutlama_Komiteleri
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/%C4%B0l_Disiplin_Kurulu
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/K%C3%BClt%C3%BCr_Etkinliklerini_D%C3%BCzenleme_Komitesi
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/K%C3%BClt%C3%BCr_Etkinliklerini_D%C3%BCzenleme_Komitesi
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Orman_Haftas%C4%B1_ve_A%C4%9Fa%C3%A7_Bayram%C4%B1_D%C3%BCzenleme_Kurulu
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/G%C3%BCvenlik_Soru%C5%9Fturmas%C4%B1_ve_Ar%C5%9Fiv_Ara%C5%9Ft%C4%B1rmas%C4%B1_De%C4%9Ferlendirme_Komisyonu
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/G%C3%BCvenlik_Soru%C5%9Fturmas%C4%B1_ve_Ar%C5%9Fiv_Ara%C5%9Ft%C4%B1rmas%C4%B1_De%C4%9Ferlendirme_Komisyonu
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/%C4%B0l_ve_%C4%B0l%C3%A7e_F%C4%B1nd%C4%B1k_Komisyonu
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/%C4%B0l_ve_%C4%B0l%C3%A7e_F%C4%B1nd%C4%B1k_Komisyonu
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Yat%C4%B1r%C4%B1mc%C4%B1ya_Verilecek_Arazi_veya_Arsan%C4%B1n_Devri_%C4%B0le_%C4%B0lgili_Komisyon
http://tr.yenisehir.wikia.com/index.php?title=%C4%B0l_Koordinasyon_Kurullar%C4%B1&action=edit&redlink=1
http://tr.yenisehir.wikia.com/index.php?title=%C4%B0l_Koordinasyon_Kurullar%C4%B1&action=edit&redlink=1
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/%C3%87ar%C5%9F%C4%B1_ve_Mahalle_Bek%C3%A7ili%C4%9Fi_S%C4%B1nav_Komisyonu
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/%C4%B0l_ve_%C4%B0l%C3%A7e_Halk_E%C4%9Fitimi_Planlama_ve_%C4%B0%C5%9Fbirli%C4%9Fi_Kurulu
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/%C4%B0l_ve_%C4%B0l%C3%A7e_Halk_E%C4%9Fitimi_Planlama_ve_%C4%B0%C5%9Fbirli%C4%9Fi_Kurulu
http://tr.yenisehir.wikia.com/index.php?title=Uyu%C5%9Fturucu_Madde_%C4%B0mha_Heyeti&action=edit&redlink=1
http://tr.yenisehir.wikia.com/index.php?title=%C3%96%C4%9Fretmenler_G%C3%BCn%C3%BC_%C4%B0l_Kutlama_Kurulu&action=edit&redlink=1
http://tr.yenisehir.wikia.com/index.php?title=%C4%B0l_Sosyal_Hizmetler_Kurulu&action=edit&redlink=1
http://tr.yenisehir.wikia.com/index.php?title=Genel_N%C3%BCfus_Say%C4%B1m%C4%B1_%C4%B0l_ve_%C4%B0l%C3%A7e_Say%C4%B1m_Komiteleri&action=edit&redlink=1
http://tr.yenisehir.wikia.com/index.php?title=Genel_N%C3%BCfus_Say%C4%B1m%C4%B1_%C4%B0l_ve_%C4%B0l%C3%A7e_Say%C4%B1m_Komiteleri&action=edit&redlink=1
http://tr.yenisehir.wikia.com/index.php?title=Turizm_Faaliyetlerini_D%C3%BCzenleme_Komitesi&action=edit&redlink=1
http://tr.yenisehir.wikia.com/index.php?title=Zeytincili%C4%9Fin_Islah%C4%B1_Komisyonu&action=edit&redlink=1
http://tr.yenisehir.wikia.com/index.php?title=Hac_Kur%E2%80%99a_Komisyonu&action=edit&redlink=1
http://tr.yenisehir.wikia.com/index.php?title=G%C3%B6revde_Y%C3%BCkselme_S%C4%B1nav_Kurulu&action=edit&redlink=1
http://tr.yenisehir.wikia.com/index.php?title=G%C3%B6revde_Y%C3%BCkselme_S%C4%B1nav_Kurulu&action=edit&redlink=1
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Kurban_Hizmetleri_Komisyonu
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/%C3%9Ccret_Tespit_Komisyonu
http://tr.yenisehir.wikia.com/index.php?title=Anma_Komiteleri&action=edit&redlink=1
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Ter%C3%B6r_Ma%C4%9Fduru_%C4%B0stihdam%C4%B1_%C4%B0le_%C4%B0lgili_Komisyon
http://tr.yenisehir.wikia.com/index.php?title=Kuduzla_Sava%C5%9F_%C3%96zel_Komisyonu&action=edit&redlink=1
http://tr.yenisehir.wikia.com/index.php?title=Erken_Kuzu_Kesimini_%C3%96nleme_Koordinasyon_Kurulu&action=edit&redlink=1
http://tr.yenisehir.wikia.com/index.php?title=Askeri_Firar,_Bakaya,_Yoklama_Ka%C3%A7a%C4%9F%C4%B1,_%C4%B0zinsiz_Ve_Sakl%C4%B1lar%C4%B1n_Yakalanmas%C4%B1_%C4%B0le_%C4%B0lgili_Komisyon&action=edit&redlink=1
http://tr.yenisehir.wikia.com/index.php?title=Askeri_Firar,_Bakaya,_Yoklama_Ka%C3%A7a%C4%9F%C4%B1,_%C4%B0zinsiz_Ve_Sakl%C4%B1lar%C4%B1n_Yakalanmas%C4%B1_%C4%B0le_%C4%B0lgili_Komisyon&action=edit&redlink=1
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Gen%C3%A7lik_Haftas%C4%B1_D%C3%BCzenleme_Komiteleri
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Düzenleme Komiteleri, Muhtaç Çiftçi Tespit Komisyonu, TSE Belgelendirme 

Komisyonu, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Fahri Yardım Komitesi, 

Sokak Çocuklarının Korunması ve Rehabilitasyonu Komisyonu, İl ve İlçe Gönüllü 

Hizmetleri Komisyonu, Enerji Desteği Komisyonu, Yerel Sulak Alan Komisyonu. 

  

http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Gen%C3%A7lik_Haftas%C4%B1_D%C3%BCzenleme_Komiteleri
http://tr.yenisehir.wikia.com/index.php?title=Muhta%C3%A7_%C3%87ift%C3%A7i_Tespit_Komisyonu&action=edit&redlink=1
http://tr.yenisehir.wikia.com/index.php?title=TSE_Belgelendirme_Komisyonu&action=edit&redlink=1
http://tr.yenisehir.wikia.com/index.php?title=TSE_Belgelendirme_Komisyonu&action=edit&redlink=1
http://tr.yenisehir.wikia.com/index.php?title=T%C3%BCrk_Silahl%C4%B1_Kuvvetleri_G%C3%BC%C3%A7lendirme_Vakf%C4%B1_Fahri_Yard%C4%B1m_Komitesi&action=edit&redlink=1
http://tr.yenisehir.wikia.com/index.php?title=Sokak_%C3%87ocuklar%C4%B1n%C4%B1n_Korunmas%C4%B1_ve_Rehabilitasyonu_Komisyonu&action=edit&redlink=1
http://tr.yenisehir.wikia.com/index.php?title=%C4%B0l_ve_%C4%B0l%C3%A7e_G%C3%B6n%C3%BCll%C3%BC_Hizmetleri_Komisyonu&action=edit&redlink=1
http://tr.yenisehir.wikia.com/index.php?title=%C4%B0l_ve_%C4%B0l%C3%A7e_G%C3%B6n%C3%BCll%C3%BC_Hizmetleri_Komisyonu&action=edit&redlink=1
http://tr.yenisehir.wikia.com/index.php?title=Enerji_Deste%C4%9Fi_Komisyonu&action=edit&redlink=1
http://tr.yenisehir.wikia.com/index.php?title=Yerel_Sulak_Alan_Komisyonu&action=edit&redlink=1
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EK 4: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN NÜFUS BİLGİLERİ 

Tablo 12.  2011 ADNKS Sonuçlarına Göre 30 Büyükşehir Belediyesinin Toplam 

Nüfusu 

Türkiye Nüfusu 

 
74.724.269 

İl Adı                                     

 

Adana 2.108.805 

Ankara 4.890.893 

Antalya 2.043.482 

Aydın 999.163 

Balıkesir 1.154.314 

Bursa 2.652.126 

Denizli 942.278 

Diyarbakır 1.570.943 

Erzurum 780.847 

Eskişehir 781.247 

Gaziantep 1.753.596 

Hatay 1.474.223 

Mersin 1.667.939 

İstanbul 13.624.240 

İzmir 3.965.232 

Kayseri 1.255.349 

Kocaeli 1.601.720 

Konya 2.038.555 

Malatya 757.930 

Manisa 1.340.074 

Kahramanmaraş 1.054.210 

Mardin 764.033 

Muğla 838.324 

Ordu 714.390 

Sakarya 888.556 

Samsun 1.251.729 

Tekirdağ 829.873 

Trabzon 757.353 

Şanlıurfa 1.716.254 

Van 1.022.532 

30 Büyükşehir Toplam 57.240.210 

 


