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ÖZET 

 

Özellikle 1950’ li yıllardan sonra ulusal kalkınma da hangi araçların 

kullanılacağı tartışılmıştır. Toplum kalkınması terimi de o dönemlerde etkin olarak 

kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde de bu etkinlik devam etmektedir. 

 

 Tezimizde amacımız öncelikle toplum kalkınması ve il özel idaresini 

açıkladıktan sonra il özel idaresi’nin kontrolü altında ne gibi çalışmalar yapıldığını 

açıklamaya çalışacağız. Bu açıklamalar sırasında mülki idarenin yaptığı çalışmalar 

örneklerle açıklanmaya çalışılacaktır. 

 

 Özellikle il özel idarelerinin idari yapısı 5302 sayılı yasa ile yapılan değişiklikler 

ana çerçeve içerisinde incelenecektir. Vali, il encümeni, il genel meclisi’nin görevleri 

karşılaştırılmalı olarak anlatıldıktan sonra, il özel idare literatürüne yeni giren il genel 

sekreteri kavramı da açıklanmaya çalışılacaktır. 

 

 Toplum kalkınmasının mali boyutunu yakinen ilgilendirdiğinden il özel 

idaresinin gelir ve giderleri de açıklanacaktır. Asıl çalışmanın ana noktaları 3. 

bölümde açıklanacaktır. 

 

İl özel yönetimi kavramının ilçe özel yönetimine dönüşüp dönüşemeyeceği 

Tokat sempozyumunun ışığı altında değerlendirilecektir. Yönetim sisteminin genel 

sorunları irdelendikten sonra günümüzün tartışılan konularından olan yerelleşme 

bölgesel ayrımcılığa yol açar mı? Konusu irdelenecektir. 
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 İl sisteminin temel sorunları ile İl Özel İdarelerinin gerekliliği tezimizin son 

aşamasını oluşturacaktır. Amacımız yerelleşmenin şart olduğu yönetim sistemimizin 

merkezle koordinasyonu nasıl sağlanacak onu araştırılacaktır. 

 

 Merkezin atanmış bir memuru olan Vali’nin seçilmiş bir İl Genel Meclisi ile 

ülkenin kalkınmasında nasıl rol alacakları tartışılacaktır. Seçilmişler ile atanmışların 

koordinasyon altında çalışmalarının meyveleri bu çalışmamızda Şirvan örneği, Tokat 

Örneği vb. çalışmalar ile desteklenecektir. 

 

 Son yapılan Mahalli idareler reformunun ne getirip ne götürdüğüne tezimiz 

kapsamı dâhilinde olacaktır. Bu çalışma ile 1950’ li yıllarda başlayan toplum 

kalkınması akımına 2000’li yıllarda nasıl bir hal aldığı göz önüne getirilecektir. Eğer 

bu çalışmalar devam edecek ise hangi alanlarda çalışmaların daha kapsamlı olacağı 

açıklanılmaya çalışılacaktır. 

 

 Son olarak İl Özel İdarelerinin toplum kalkınmasında hangi noktalarda hangi 

çalışmaları, ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu çalışma bir nokta da bugüne kadar 

yerelin imkânları ile merkezin dengesini sağlamaya çalışan ve çalışarak Mülki İdare 

Amirlerinin de çalışmaları gözler önüne serilecektir.  
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ABSTRACT 

 

Especially after 1950 s’ it is discussed that which tools would be used on 

national development. The term ot Society’s Development was started to be used 

effectively. This effectiveness is going on nowaydays as well. 

 

İn our  thesis, our aim is first of all, after explaining Society’s Development and 

Special Government of Province, we’ll try to explain what kind of works are being 

done under the control of Special Government of Province. During these 

Explanatlons, the works made by civil Government are going to be tried to be 

explained. 

 

Especially the administrative strueture of Special Government of Province, the 

changes made by the low numbered 5302,will be checked in basic settings. After the 

duties of Gavernor, Province Council, General Parliament of Province have been told 

the concept of General Secretary of Province which entered to the literature of 

special Governmet of Province new will be tried to explain as well. 

 

The incomes and outcomes of Special Goverment of Province which is closely 

relcated to the economic dimension of development of society will be explained as 

well. The basic points of real work will be explained in the thirt part. 

 

The subject of weater ıf the Special Goverment of Province will turn into 

Special Goverment of District ar not will be appreciated under the light of symposium 

a Tokat. After the general problems of mamagement system have been examined, 
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the subject of wheather the localization, which is one the subjects being discussed, 

causes to regional distiaction or not will be examined. 

 

The bacis problems of the system of province and the necessity of the special 

Government of Province will build the last stage of our thesis.our aim is to research 

how will the coordination of management system where the localization is 

neccessary with the centre will be supplied. 

 

The subject of what kind of role will the the Governor, who is an appointed civil 

cervant of the centre, take on the development of the country with a General 

Parliement of Province, which ıs selected, will be discussed. İn our this work, the 

fruits of the working of the appainteds and selecteds under a coordination will be 

supported with the examples of Şirvan, Tokat etc. 

 

What did the reform of local Goverments, which is prepared lastly, bring and 

what it old take will be in the extent of our thesis. By this work, how did the trend of 

society Development which started in 1950 s’ become in 2000 s’ will be introduced. İf 

these workings will go on areas the workings will be more extensive are going to be 

tried to be explained. 

 

Lastly , in which points which workings are tried to be exhibited on society’s 

development of Province.İn one point, by this working, the workings of Governas of 

Civil Admmistration who tried to supply the balance of the oppotunities of the local 

and centre will be introduced as well.    

 



 1 

GİRİŞ 

 

Son altmış yılın gündemini oldukça meşgul eden “Toplum Kalkınması” 

kavramının, güncel hayata girmesi 1960’lı yıllarda olmasından sonra 

beklentilerin doruk noktasını ulaşmasının sonuçları 1980'li yıllarda etkisi biraz 

yitirilse de; özellikle Avrupa gündeminde "Yerellik" anlayışının etkisinin 

artması sebebiyle, toplum kalkınması kavramı tekrar gündemimize girmiştir. 

Özellikle Avrupa Birliği’ne giriş görüşmelerinin başlaması ile beraber, toplum 

kalkınması anlayışının yeniden incelenmesi gerekliliğinin önemi daha da 

artmıştır. 

 

1948 yılında “Afrika Toplumunda Kitle Eğitimi” adlı raporda yer alan 

tanımlama, ülkemiz literatürünü de etkilemiş ve bu yönde çeşitli araştırmalar 

yapılmıştır. Bu bağlamda tezimize yol gösterici nitelik taşıyan ve fikirlerimizin 

ve amaçlarımızın bir nebze olsun doğru olabileceğini bizlere gösteren 

“Erzincan Çalışması ”(Erzincan Eski Valisi Recep YAZICIOĞLU’nun gözetim, 

denetim ve koordinesinde), kendi iç dinamiği sürecinde başarılı olmuş ve 

‘Türk İdari Sistemi’ içerisinde, toplum kalkınması faaliyetlerinin, 

toplumumuzda beklenen hedeflere ulaşmak için kullanılabilen bir araç 

olabileceği gerçeğinin yükünü sırtına almıştır.  

 

Erzincan Projesi, Kelkit Projesi vb. projelerin vali ve kaymakamları 

tarafından kıt kaynak, yetersiz hukuki mevzuat ve hantal bürokrasi ile 

savaşını kazanarak yerel bazda istenilen hedeflere ulaşılabileceğini, yerel 

başarının ülkenin tamamına yayılabileceğini göstermişlerdir. 
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Bu bağlam içerisinde 2001 yılı ile 2003 yılları arasına Siirt ili Şirvan 

ilçesinde yapılan çalışmalar da tezimizin ana çerçevesi içerisinde örneklem 

olarak alınacaktır. Çalışmanın başarılı olup olmadığını zamanın çok dengeli 

terazisi değerlendirecektir.  

 

Ancak “Yerelleşme” anlayışının ülkemizde ideolojik açıdan farklı 

yorumlanmasının nedenleri yanında, merkezi idarenin yerel yönetimler 

üzerinde tüm yetkilerini aşırı denetim çerçevesi üzerinde kullanması, ne 

merkezin atanmış memurları olan vali ve kaymakamların çalışmalarını 

beklenen düzeye getirmelerine katkıda bulunmuş, ne de seçilmişlerden 

umulan dinamizmin aktivitesini sağlamıştır. 

 

Doğal olarak yerelleşmenin sağlanamaması, kırsal kesime gönderilecek 

olan hizmetin yürütülmesi anayasa ve yasalarla sağlanan “yetki genişliği” ve 

yerel yönetimlere tanınan bazı haklara rağmen, il, ilçe ve köy bazında 

kalkınmanın sağlanamaması konumuzu TBMM gündeminden düşmeyen 

“Mahalli İdareler Reformu Kanunlarını” incelemeye yöneltmiştir. Beynimizde 

ilk soru ‘İlçe Özel İdaresi’nin’ kurulup kurulamayacağıdır, eğer kurulabilirse 

kaymakamların ilçelerine yapmış oldukları çalışmaların yerel çalışmalara nasıl 

yön vereceği sorunu çözülmelidir. Bu durum sosyal bilimlerin önemli bir 

tartışma konusu olmuştur. 

 

 İkincisi, il bazında var olan potansiyeli, il özel idareleri kanalıyla veya 

diğer yollardan nasıl köy ve ilçelere dağıtılacağı, bu dağıtımı yapacak örgütün 

oluşumundaki ölçütlerin ne olabileceği sorunudur. 
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Sonuç olarak, merkezin atanmış bir memuru olan vali ile bir yerel 

yönetim birimi olan il özel idarelerinin toplum kalkınmasına nasıl katkı 

yapacağı bu katkıyla beraber kaymakamların ilçenin geleceğine nasıl yön 

verebileceği tartışılacaktır. Öncelikle toplum kalkınması deyimi tanımlandıktan 

sonra, toplumsal anlamda yapılan çalışmalar yoğunlukla Şirvan ilçesi ile 

bağlantılı olan çalışmalarla irdelenecek il özel idarelerinin yapısı detaylı 

olarak açıklanacak, ilçe özel yönetimine neden ihtiyaç vardır? Denilecek ve 

sorunlar belirlendikten sonra kendi fikri tavsiyelerimiz sıralanacaktır. Bu 

çalışmamızda son günlerin en gözde konularından biri olan “Vali”lerin seçimle 

mi yoksa atama ile mi, görevlerine gelecekleri sorusuna yanıt aramayacağız. 
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BÖLÜM I 

 

1. TOPLUM KALKINMASI NEDİR? 

 

1.1. GİRİŞ 

 

‘Toplum Kalkınması’nın yeni kılıfa sokulmuş eski bir fikir olduğu1 çeşitli 

kaynaklarda belirtilmekle beraber, toplum kalkınması İkinci Dünya Savaşı’ndan önce 

sadece tropik bölgelerde haberleşme ve maddi kaynakların geliştirilmesi gibi sınırlı 

bir çerçeve içinde tanımlanmıştır. 

 

İlk olarak Birleşmiş Devletler İstişare Komitesi Genel Sekreterliği’nin Afrika’da 

ki Toplumların eğitimi üzerine hazırladığı “Afrika Toplumlarında Kitle Eğitimi” adını 

taşıyan raporda bu tanımlama yapılmıştır. Raporun yayınlandığı 1944 yılı, 

hükümetlerin bir politika kolu olarak toplum kalkınmasını irdelemeye başlamalarının 

tarihi de denebilir. Bu raporda; 

 

“Vatandaşlığın gerçek olarak anlaşılması, ortak menfaat ve ilişkilerin günlük 

faaliyetler halinde belirtildiği küçük toplum birimlerinde başlayan2” çalışmalar toplum 

kalkınmasının ilk nüvesini oluşturmuştur. Bu çalışmalarda toplum kalkınmasının ana 

merkezi il ve ilçeler düşünülmüş ve bu birimlerde oluşan gelişmelerin periyodik olarak 

köylere ulaşabileceği belirlenmiş, bu yönde çalışmalar yapılmıştır. 

                                                           
1 Orhan TÜRKDOĞAN,  Toplum Kalkınması, 2.  Bası, Dede Korkut Yayınları, İstanbul, 1967, s. 13. 
2 a.k.s. 13 
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“Kitle Eğitimi” teriminden 1948’li yılarda vazgeçilmiştir. Çünkü “Kitle” 

kavramının politik sebeplerden ötürü farklı anlaşılabilen bir yönü vardır. Ayrıca 

“Eğitim” kavramı çeşitli dillere çevrildiği zaman, tamamen farklı anlamlar ortaya 

çıkabilmektedir. 1948 yılında, Afrika İdaresi Cambridge Yaz Kongresinde “Toplum 

Kalkınması” teriminin “Kitle Eğitimi” terimi yerine kabul edilmesi teklif edilmiş ve bu da 

kabul edilmiştir. 

 

Toplum Kalkınması, “Bütün bir toplumun daha iyi yaşam şartlarına 

kavuşması amacını güden bir hareket olup, bütün çalışmalara kitlenin 

katılması, hatta mümkün olduğu yerlerde inisiyatifi ele alması mümkün 

kılmaktadır; ancak bu inisiyatif ani kararlar ile şuursuzca bir atılganlık 

olmamalı ve toplumdan gelen bütün bu işbirliği arzusunun, toplum kalkınması 

hareketi bakımından devamlı ve etkili olması için uygun teknik ile 

desteklenmelidir. Toplum kalkınması daha iyi olmanın bütün yollarını ve 

şekillerini kapsamaktadır. 

 

 Ele alınan tüm kalkınma faaliyetleri ister hükümet tarafından ister resmi 

olmayan teşekküller tarafından yürütülsün, tarım alanında toprağın korunması 

için, ileri metotların uygulanması, bitki ve hayvan ürünlerinin daha iyi metotla 

üretilip yetiştirilmesi, sağlık alanında; daha iyi bir sağlık bakımı sisteminin 

kurulması, temiz içme sularının sağlanması, uygun genel sağlık, çocuk ve ana 

sağlığının geliştirilmesi, okul çağındaki çocukların eğitimine kadar, okuma 

yazma bilmeyenlerin ve yetişkinlerin eğitimlerini geliştirme çabalarını 

kapsamaktadır. Toplum kalkınması, işbirliğine dayanan çalışma sisteminden 
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faydalanmalı ve mahalli hükümet teşekkülleri ile en yakın işbirliği halinde 

uygulanmalıdır.3 

 

1954 yılında Sosyal Kalkınma üzerine yapılan Ashridge Toplantısı 

Cambridge Toplantısı’nın tarifini genellikle kabul etmiş olsa da, Malaya 

Toplantısı’nın anılan tanım oldukça kısa bir biçimde kabul edilmiştir. 

 

“Toplum Kalkınması; bir toplumun hayat seviyesini yükseltmeye yönelmiş, 

toplumun işbirliğini sağlayan ve toplum inisiyatifine dayanan bir harekettir.”4 

Bu noktada kavram kargaşasının çözülmesi gerekmektedir.  

 

1.2. KAVRAM KARMAŞASI 

 

Çeşitli yazılı kaynaklarda kullanılan "Toplum Kalkınması" terimi ile İngilizce de 

kullanılan "Community Development" terimi arasında çeviriden (translation) 

kaynaklanan bazı anlam farklılıkları mevcuttur. Bu terimi meydana getiren "Kalkınma" 

kelimesi üzerinde belirgin bir anlaşmazlık bulunmamasına rağmen "Community" 

kelimesinin Türkçe karşılığı olarak kullanılan "Toplum” çok kere yanlış 

anlaşılmaktadır. Çünkü İngilizce’de "Commanity" sözünün Türkçe karşılığı olarak 

“Toplum” veya “Cemiyet” terimi aynı anlamda kullanılmakta sadece büyük insan 

topluluğu veya ulus kastedilmektedir. 

 

                                                           
3 a.k. s. 14. 
4 a.k. s. 15. 
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Biz burada Toplum Kalkınması terimini; ulusal kalkınma anlamında 

büyük insan toplulukları veya ulusların kalkınması anlamında değil, büyük 

toplumun bir kısmını teşkil eden köy, ilçe ve il bazında daha doğrusu “il” 

bazında kalkınma anlamında kullanacağız. Bu tanım sınırlaması ışığı altında, 

il bazında oluşabilecek kalkınmanın toplumun geneline de sirayet edeceğini 

düşünüyoruz. Bugüne kadar kullanılan, merkezi yönetim tarafından salt 

yönlendirmelere dayanan, yerel anlayıştan uzak kalkınma modeli yerine 

merkezin tavsiye eder nitelikteki çalışmalarının yerel mantıkla birleşerek 

toplum kalkınması çabalarını sonuçlandıracağına inanıyoruz. Çünkü toplumsal 

temelde başlayan gelişmeler, en üst düzeyde sonuç verecektir. 

 

Diğer taraftan bazı uzmanlar, toplum kalkınmasını ifade edebilmek için ‘İslah’ 

yani  “Community Improvement”  terimini tercih etmektedirler. Toplumun islahı derken 

anladığımız şey, sadece bir faaliyet şeklidir. Hâlbuki kalkınma; kendi yapısı içerisinde 

büyüme ve kendi kendini yaratmayı ihtiva eder. Bu bakımdan toplum kalkınması 

kalkınma faaliyetlerinin başladığı sosyal yapıyı tüm olarak ele alır. Toplumun sadece 

belirli bir sektöründe girişilecek faaliyet şekilleri toplum kalkınmasının konusu 

sayılamaz. 
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1.3. TOPLUM KALKINMASI HAKKINDAKİ TANIMLAR 

 

Toplum kalkınmasının kısa tarihçesi ve kavram kargaşası hakkında verilen bu 

açıklamadan sonra, çeşitli tarihlerde, çeşitli raporlarda, plan ve diğer dokümanlarda 

aynı anlama gelen belli başlı yerli ve yabancı tanımları sunmaya çalışacağız. 

 

a-) Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi: 

 

"Toplum kalkınması; küçük toplulukların, içinde yaşadıkları geri ekonomik, 

sosyal ve kültürel şartların iyileştirilmesi amacıyla, bu toplulukların öz gayretlerinin 

devletin gayretleri ile birleştirilmesi amacıyla, bu toplulukları terk edilmişlikten kurtarıp 

milli bünyeye bağlanması ve milli kalkınma çalışmalarına bu toplulukların da 

kendilerine düşen katılışlarda bulunmasının sağlanmasıdır."5 

 

b-) 1959 Yılında Birleşmiş Milletler Sosyal Refah Semineri Raporu; 

 

“Toplum kalkınması; toplum teşkilatlanmasını da içine alan, geniş ve şümullü 

bir gelişimdir. Çeşitli hizmetlerin birlikte götürülmesi, konuların müşterek planlanması 

ve hizmetlerin koordinasyonunu ihtiva eder. Toplum kalkınması aynı zamanda ilgili 

topluluğun öncelik ve katılışından da yararlanarak yapılan sosyal ve ekonomik bir 

kalkınma planlamasının uygulanmasına vesile olacak bir sistemdir."6 

 

                                                           
5 Satılmış ÇAĞLAR, Toplum Kalkınmasında Başarı Yolları, Güven Matbaası, Ankara, 1969, s. 12. 
6 a.k. s. 12. 
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c-) ABD Uluslararası İşbirliği; 

 

“Toplum kalkınması; bir toplumu meydana getiren insanların plan 

hazırlamaları, bu planı uygulamak amacı ile örgütlenmeleri, bileşik ve ayrı ihtiyaç 

problemlerini tayin etmeleri, ihtiyaçlarını karşılamak, problemlerini çözmek için ortak 

ve ayrı programları daha çok toplum kaynaklarına dayanmak suretiyle uygulamaları, 

bu kaynakların gerektiğinde toplumun dışında bulunan devlet kuruluşlarının hizmet 

ve kaynakları ile tamamlanmalarını kapsayan sosyal bir çaba oluşumudur.”7 

 

d-) 1963 Tarihli Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planında; 

 

"Toplum Kalkınması; halkın kendi sosyal, iktisadi ve kültürel şartlarını 

geliştirmek için giriştiği gönüllü çabaların, devletin bu alandaki çabası ile 

birleştirilmesidir.”8 

 

e-) 1964 yılında Antakya Altınözü Köyü Önderleri Tanımı; 

 

"Cahillikten bilgeliğe; fakirlikten zenginliğe, tek kişinin acizliğinden birliğin 

kuvvetin doğru, devletle halkın el ele vermesi ve başladığı işi mutlaka başarmasıdır."9 

 

 

 
                                                           
7 a.k. s. 12. 
 8 a.k. s. 12. 
 9 a.k. s. 13. 
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f-) 1965 yılında 2. Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu 

Raporunda: 

 

"Toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel koşullarını geliştirmek, toplulukları 

ulusun bütününde kaynaştırmak ve milli kalkınmaya tam olarak katılmalarını 

sağlamak için halkın çabalarını devletin çabaları ile birleştirmek oluşumudur."10 

 

g-) 1967 Tarihinde İçişleri Bakanlığında yapılan Bakanlıklar Arası Toplum 

Kalkınması Alt Komitesi’nin Tanımı: 

 

"Toplum kalkınması, mahalli toplulukların ekonomik sosyal ve kültürel 

yönlerden gelişmelerine yardımcı olmak amacıyla bu toplulukları ulusun bütününde 

kaynaştırmak ve milli kalkınmaya tam olarak katılmalarını sağlamak için, 

hazırlanacak hizmet ve programlardan tam olarak ve eşit ölçüde yararlanmalarını 

sağlamak için halk ve devlet çabalarını birleştirme yöntemidir”11 

 

h-) Tamer ve Müftüoğlu’nun Tanımı; 

 

 “Toplum kalkınması, her şeyden önce bir fikirdir. Kişinin ve toplumun iş görme 

gücünü geliştirme yöneltilmiş bütün yapıcı çalışmaları kapsayan, yapıcı bir fikirdir. 

Bundan başka; yine bu fikir sayesinde, toplumdaki insanların kendi hayat seviyelerini 

                                                           
10 a.k. s. 13. 
11 a.k. s. 14. 
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yükseltmeleri için istenecek işbirliğini yapmaları toplum kalkınması olarak 

tanımlanmaktadır.”12 

 

i- İçel Eski Halk Eğitim Başkanı H. Mahmut GÜÇ’ün Tanımı; 

 

"Asker bir millet olarak her ne kadar emredilerek iş görmeye ve dolayısıyla 

“Gelsin Hükümet Yapsın” alışkanlığımız varsa da demokratik yaşama düzeni içinde 

bütün bu işlerin halk-devlet birliğiyle başarılması, zaruri ve en uygunudur. Biz buna 

toplum kalkınması çalışmaları derken toplum kalkınmasını yalnız köyler değil bucak, 

kasaba, şehir, kent bütünüyle düşünüyoruz ki; zaten bunlar birbirinden ayrılmaz ve 

aslında birliğin tamamlayıcı unsurlarıdır.”13 

 

j-) Orhan TÜRKDOĞAN’nın Tanımı; 

 

“Toplum kalkınması; halkın müşterek problemlerini tayin ve kabulünü teçhiz 

eden ve bu problemlerin çözümü için demokratik yönden gereken bilginin verilmesini 

sağlayan ve onları başarılı sonuca götüren bir faaliyettir.”14 

 

Bütün bu tanımlamalara rağmen toplum kalkınmasını tanımlamak güçtür, hatta 

metodolojik yönden kati ve genel bir hükme vermek için ileri sürülen görüşler de 

tatmin edici değildir. Bu çerçevede küçük toplumlarda yaşayan halkın ihtiyaçlarının 

                                                           
12 Erdoğan TAMER- Sadettin MÜFTÜOĞLU,  Altın Yıllarında Tokat Toplum Kalkınması Örneği, Ünal 
Ofset, 1986, s. 17. 
13 H. Mahmut GÜÇ, Toplum Kalkınması Kılavuzu, Hüsrev Matbaası, Mersin 1968, s. 3. 
14 Erdoğan TAMER-Sadettin MÜFTÜOĞLU, a.g.e. s. 17. 
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tayini ve münakaşası ve planlanması sonunda da çözülmesi toplum kalkınması 

olarak tanımlanabilmektedir.15 

 

k-) Fehmi YAVUZ’UN Tanımı; 

 

“Devletin halkla el ele vererek köylerin kalkındırılması hareketine destek 

olması demektir” diyen Yavuz toplum kalkınmasını sadece köy açısından 

irdelemektedir.16 

 

Kavram kargaşasıyla beraber vermeye çalıştığımız toplum kalkınması kavramı 

tanımları, iki kelimenin tanımları konusunda (Toplum ve Kalkınma) tam bir birliktelik 

içinde görünseler de, toplum kavramı, kavram kargaşası bölümünde belirtildiği üzere, 

bazen köy, bazen ilçe, bazen toplumun tamamına teşmil edilmekte, bazen de sadece 

“Küçük Topluluk” denmektedir. Ama tüm tanımlamalarda top yekûn kalkınma hedefi 

olarak belirlenmektedir. Ancak tanımlamalarda farklı teşkilat yapılarının 

benimsenmesinin yanında çözümün kişilerde olduğu bilincinin oluşması ve eğer 

onlara yol gösterilirse kendi kendilerine, istenen kalkınmayı sağlayacakları 

belirtilmekle beraber, bazı duygusal tanımlamalarda devletle halkın birlikte 

çalışmasının vereceği neticeler eğer olumlu olursa toplum kalkınması olarak 

tanımlanmaktadır. 

 

                                                           
15 a.k. s. 19 
16 Fehmi YAVUZ, Memleketimizde Toplum Kalkınması, Ankara, 1968, s. 10 
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Yine tanımlarda diğer ortak taraf ise, toplumun ekonomik, sosyal, kültürel 

yönlerden hedeflenen birimlerin kalkındırılmasıdır. Yani toplum kalkınması sadece 

“gelişme” değildir. Hedeflenen toplumun sadece sanayini geliştirerek bir sanayi 

toplumuna ulaşılması veya ticaretin geliştirilmesi ile burjuva sınıfının oluşturulması 

tüm tanımlarda seçilmemiştir. Toplum kalkınması; toplumun her noktasında aynı 

yönde gelişme olarak tanımlanmıştır. Bu bağlamda kitle eğitimi, toplum kalkınması 

kavramının ortaya çıkış yollarında bu deyimin yerine kullanılmıştır. Günümüzde kitle 

eğitimi bazı ülkelerde toplum kalkınması, bazılarında da halk eğitimi ile eş anlamlı 

olarak, bu kavramların yerine kullanılmaktadır.17Ama yukarıda da belirtildiği üzere 

Kitle Eğitimi toplum kalınması kavramın doldurur nitelikte değil, onu destekler 

niteliktedir. 

 

1.4. KENDİ TANIMIMIZ 

 

Bizce de ‘Toplum Kalkınması’ ulusal birliğin sağlanabilmesi için ülke 

genelinde, yerel düzeyde, yerel olanakların ulusal amaçlarla birlikte kullanılması ile 

öncelikle o birimin sosyal, kültürel, ekonomik ve sanayi alanında, ulusal düzeye 

ulaşması ve ulusal düzeye ulaştıktan sonra diğer yerel birimlere örnek olacak nitelikte 

çalışmalar yapmak amacıyla merkezi yönetimle yerel yönetimin koordinasyon içinde 

çalışmasıdır. 

 

Eğer, bu tür çalışma sadece bir bölgede uygulanır ise, anlaşılacaktır ki; ya bu 

bölge veya birimin kalkınması diğer birimlerden daha öncelikli olacak ve zamanla 

toplum kalkınması adı altında toplumsal ayrımcılığa yol açacaktır. O nedenle 

                                                           
17 http://halkegitim.tripot.com/halk1.htlm.18.09.05 
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merkezin her noktasında aynı eşitlik düzeyinde aktarım yapılarak ayrımcılığın önüne 

geçilmelidir. 

 

Bu konuya başka bir açıdan yaklaşan TÜRKDOĞAN, ‘Toplum Kalkınması’ adı 

eserinde18 “...köy düzeninde halkın kendi kendisini yönetmesini sağlamakla 

toplumların kendi kendini yönetmesi sağlanabilir ve bunun güçlüklerini yenme 

yollarını öğretir .” derken Britanya İmparatorluğu’nun koloniler üzerinde de toplum 

kalkınması anlayışının nasıl farklı olarak uygulandığını açıklamaktadır.  

1951 Afrika İdaresi Cambridge Toplantısı’nın açılışında James Griffiths yerel 

hükümetlerle toplum kalkınması esasını aynı konuda iki yönü olduğunu söylemiştir. 

 

“Mahalli hükümet, halkın kendi işlerini yönetebileceği ve ihtiyaçları olan 

hizmetleri sağlayabileceği müesseselerin kurulmasıdır. Toplum kalkınması, toplum 

çabası ile mahalli koşulların iyileştirilmesidir. Her iki iş de birine bağlıdır. Mahalli 

hükümet ile toplum kalkınması çalışmaları el ele yürütülmelidir.19 

 

Başarılı bir toplum kalkınması; siyasal sorumluluğun belirlenmesi kadar, 

ekonomik ilerlemeyi de sağlayacaktır. Bazen şu veya bu ulusun toplum kalkınması 

maliyeti, o ülkenin masrafı olarak iddia edilirse bile, aslında o memleketin böyle bir 

hesaba girmesi her zaman doğru sonuçlar vermeyebilir. 

 

Toplum çalışmaları, küçük toplum birimlerinin problemlerine sahip çıkmalarını, 

bu problemlerini çözmek amacıyla öncelik sırasına koyarak, kendi kaynakları ile 

                                                           
18 Fehmi YAVUZ, Memleketimizde Toplum Kalkınması, Ankara,1968,s.10 
19 a.k. s. 18. 
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devletin hizmet ve kaynakları etrafında demokratik bir şekilde örgütlenmelerini 

öngörmektedir. 

 

Toplum kalkınması yöntemi kullanılmak sureti ile kendi kendine yardım ve 

karşılıklı yardımlaşma prensiplerinin idareye ve toplum birimlerine benimsetilmesi 

sağlanarak halk ve idare arasındaki ilişkiler geliştirilmeye çalışılır. Daima 

başkalarından yardım bekleyerek, başkalarının desteği ile problemlerine çözüm yolu 

arayan toplum birimleri yerine, devlet güçleri ile halk güçleri ve örgütleri arasında 

düzenli bir koordinasyon işbirliği şartları yaratılmaya çalışılır. Toplum birimlerine ait 

problemlerin çözülmesi sırasında, halk kaynaklarının sınırlandığı yer ve zamanlarda 

devlet kaynaklarının desteklenme şekli ve biçimi tayin edilmeye çalışılır.20 

 

1.5. TOPLUM KALKINMASININ TEMEL AMAÇLARI 

 

Yapılan tanımlamalar incelendikten sonra, toplum kalkınması sayesinde hangi 

amaçlar hedeflenmektedir, onları açıklamaya çalışalım: 

 

 Küçük toplum birimlerini üstünlük sahibi yaparak, kendi kendine gelişme ve 

karşılıklı yardım prensibini geliştirmek, ilk hedef olarak kabul edilebilir. Çeşitli 

hizmetler ve eğitsel yollarla toplulukların hayat görüşlerini, davranışlarını değiştirerek, 

kalkınmaya en uygun ortamı hazırlamak da önemli hedeflerden biri olarak 

algılanabilir. Küçük toplulukların yaşam tarzında şehir topluluklarına yakın değişikler 

yapmakta gerekli ve bu yönde düzenlemeler yapmak zorunludur. 

 
                                                           
20 Satılmış ÇAĞLAR, Toplumsal Kalkınmada Başarı Yolları,  Güven Matbaası, Ankara 1969, s. 14. 
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 Yerel toplulukların yaşama sevincini yükseltecek yan gelir kaynakları 

hazırlayarak ürünleri değerlendirilecek önlemler almak ve boş zamanları 

değerlendirmek, küçük toplum birimlerine yönelen hizmetlerin her safhasında metot 

birliği ve koordinasyonu sağlamak yerel bazda gelişmenin uyumunu oluşturmak 

gereklidir. 

 

Ülkemiz insanının hem kendine hem de devletine güven duymaması devletin 

en önemli sorunlarındandır. Bu topluluklara güven duygusu kazandırmak için 

çalışmaları daha dikkatli sürdürmek ve toplum kalkınması çalışmasının asıl 

hedeflerinden birinin de bu olduğunu anımsamak gereklidir. Yapılan çalışmalar 

neticesinde de kendilerini terk edilmiş hisseden toplulukları ulusal bünye ile 

kaynaştırarak ulusal bütünlüğü sağlamak  

 

Ulusal bütünlüğün sağlanması neticesinde yönetim ile halk arasında, idari 

örgütlerin kendi aralarında koordinasyon ve işbirliği sağlayacaktır. Böylelikle 

toplumsal enerjiyi yaratıcı bir şekle getirmek sonuçlardan birisi olacaktır, 

 

Hızlı ve dengeli kalkınmanın gerçekleştirilebilmesi için yerel birimlerin sahip 

olduğu mevcut insan güçlerinin ve kaynaklarının akıllıca kullanılması için gerekli ön 

şartları hazırlamak ve bu bağlamada küçük toplum birimlerinin ulusal kalkınma 

çabalarına katkıda bulunmalarını sağlayacak şekilde sorunları ve kaynakları etrafında 

örgütlenmelerini sağlamak öncelik olmalıdır. 
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Ancak küçük toplum birimlerinin ihtiyaçlarının ne olduğuna,  bunlar için hangi 

kaynakları kullanılabileceğine plan ve program dâhilinde, sorunlara, başlangıç 

aşamasında çözüm bulmak gerekir. Toplum kalkınması çalışmalarıyla mevcut şartlar 

dâhilinde ilden merkeze olan bilgi akışının düzenli hale getirilerek periyodik olarak 

arttırılması, bu geri dönüşüm neticesinde merkezin yerel yönetimlere bilgi aktarımı 

yapması, var olan kaynakların en uygun yer ve zamanda kullanılmasının sağlanması 

temel amaçlardan biri olmalıdır. 

 

Toplum kalkınması çalışmalarındaki en önemli amaçlardan bir tanesi de 

demokratikleşmedir. Halkın kendi problemlerinin çözümlenmesinde demokratik bir 

atmosfer içinde yaşaması hedeflenen amaçlar içerisindedir. Fiziki baskılarla merkezi 

sisteme doğru giden kalkınma çabaları sistemin mantığına terstir. Halkın kendi sorun 

ve davranışlarını hür bir seçme ve seçilme prensibi içinde çözmesi insan doğasına 

en uygun olanıdır.21 

 

Toplum kalkınması ile halka değişim konusunda yardımcı olarak 

bağnazlıkların yıkılmasını sağlamak, devletin âli olduğu anlayışından, vatandaşın 

devletin bir parçası olduğu, şahısların kendi birimlerinde yapacakları çalışmalarla 

artık her şeyin devletten beklenmesinin gereksiz olduğunu ispat etmek amaçtır. 

Çünkü yerel bilimler her ne kadar teknik donanım, bilgi ve mali olanaklar açısından 

yeterliliğe sahip olmasalar da, birim içerisinde var olan yanlışlıkları teşhis etmekte 

öncelikleri vardır. Bu anlayışın paralelinde ve ihtiyacın karşılanmasında, kullanılması 

gereken en iyi malzemenin ne kadar, ne zaman ve nasıl sağlanacağı konusunda, en 

prodüktif teklif yerel birimlerden ve yerel halktan gelecektir. 
                                                           
21 Orhan TÜRKDOĞAN,  Toplum Kalkınması,  2. Bası, Dede Korkut Yayınları, İstanbul, 1967, s. 13. 
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Diğer bir amaç ise, geleneksel inançlar ve batıl itikatlardan kurtularak modern 

hayatın yaşayış şartlarına uyum sağlanması ve bu bağlamda Atatürk’ün hedef olarak 

gösterdiği çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak ve onu aşmak olacaktır. 

 

1.6. TOPLUM KALKINMASI YÖNTEMİNİN PRENSİPLERİ 

a- Toplum kalkınması programları, halka rağmen halkın dışında değil, 

demokratik ilkelere bağlı olarak halk için halkla beraber hazırlanmalıdır. 

b- Toplum kalkınması çalışmalarında geniş ölçüde halk katkısı bulunmalıdır. 

c- Toplum kalkınması faaliyetleri halktan gelmeli, çalışmaya önce başlanmalı, 

uygulama ve projelerde halk kaynaklarının sınırlandığı yer ve zamanlarda devlet 

tarafından desteklenmelidir. 

ç- Toplum kalkınması projeleri ulusal planın gerektirdiği program ve projelerle 

arada boşluk bırakmayacak şekilde, kaynaştırılmalı ve birbirini tamamlamalıdır. 

d- Çalışmalara çevresel olanak ve kaynaklarla sonuçlandırılabilecek küçük 

projelerden başlanmalıdır. 

e- Toplum kalkınması çalışmalarının her kademesinde, taşra teşkilatına, halk 

topluluklarına geniş ölçüde üstünlük tanınmalıdır. 

f- Çalışmalarda başarıya ulaşabilmek için toplumun en çok bilgi ve ihtiyaç 

duyduğu, ekonomik hayatını etkileyecek konu ve problemlere öncelik verilmelidir. 

g- Toplum kalkınması faaliyetlerinde “Eğitim” temel unsur olarak düşünülmeli, 

çalışmalar sözden ziyade işe dayanmalıdır. 
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h- Toplum kalkınması çalışmalarında ekonomik, sosyal ve kültürel yönler 

birbirini tamamlayacak ve geliştirecek biçimde ele alınmalıdır.22 

1.7. TOPLUM KALKINMASI VE KALKINMA PLANLARI  

Kalkınan ve mutluluğa ulaşan bütün uluslar gibi, kalkınma çabaları içinde 

bulunan uluslar da ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmalarını hızlandırmak, maddi 

ve beşeri kaynaklarını etkili ve dengeli olarak kullanabilmek için planlı kalkınmayı 

tercih etmektedirler. 

Plan kademeleri genel olarak, ulusal, bölge ve köy planı olarak üç bölümde 

belirlenmekte ve bu plan kademeleri arasında boşluk bırakılmayacak şekilde 

ilişkilerin kurulması gerekmektedir.23 

Geçim ekonomisi şartları içinde yaşayan ve ulusal kalkınma programlarından 

uzak kalan küçük toplum birimlerinin pazar ekonomisine geçmelerine destek olan 

toplum kalkınması yöntemi bütün plan kademeleri ile ilişki kurmakla beraber; daha 

ziyade köy kademesi planları ile ilişkilidir. 

Ancak, köylerden başlayan toplum kalkınması çabalarının sonuçlarına genel 

bir açıdan göz atıldığı zaman köylülerden plan dâhilinde hareket etmenin dışında, 

aşırı bir gelişme beklendiğinden, merkezden yerel birimin kalkınması için hazırlanan 

çalışmalar çok pratik olmamış, köylülerden beklenen istek ve çalışma bu sebeplerden 

dolayı gelişmemiştir. 

Buna en iyi örnek niteliği taşıyan İçel Halk Eğitim Başkanı tarafından yazılan 

Toplum Kalkınması ile ilgili risalesinde görebiliriz.24 

                                                           
22Satılmış ÇAĞLAR, Toplum Kalkınmasında Başarı Yolları, Güven Matbaası, Ankara, 1969, s. 18. 
23 a.k. s.18 
24 H. Mahmut GÜÇ,  Toplum Kalkınması Kılavuzu, Hüsrev Matbaası, Mersin, 1968,  s. 13. 
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“Bütün bunların yanında asıl önemli olan, o yerin kendi kendine yapabileceği 

pek çok işin bulunmasıdır. 

 

Ancak topluluklara kalkınmaları yönünde destek verilirken hiç de yapmaları 

gerekmeyen çalışmalar idealist bir yaklaşımla köylülerin gündemine alınmıştır. Bu 

gereksiz çalışmalar neticesinde toplum kalkınması çalışmalarına katılan halkın şevki 

kırılmıştır. Başka yapabilecekleri yaşamsal öneme sahip işler mevcut iken boşa 

zaman ve para harcanmıştır. Bu tür çalışmalara aşağıda ki çalışmalar iyi birkaç 

örnektir.  

Şadırvan yapılması  

Havuz yapılması  

Köy tiyatrosu kurulması  

 Sulama barajı kurulması  

Köprü yapımı  

Keçinin yetiştirilmesine engel olunması  

Hayvan yolu (diğer normal yollara alternatif olarak) yapılması  

Folklor ekipleri kurulmasının teşvik edilmesi  

 

Konunun planlamadan daha uzaklaşmaması açısından planlama yapılırken 

amacın ne olduğunu tam belirleyerek sadece kâğıt üzerinde kalan çalışmalar 

üretmek yerine sonuç verebilecek, yaşama aktarılabilecek, yerel yönetim biriminin 

durumunu dikkate alan planlar yapılmalıdır. 
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Bizim bu tezdeki asıl amacımız bu noktadadır.  Çünkü yapılan toplum 

kalkınması çalışmaları ya merkezin aşırı denetimi içinde kalmış ya da, 1960’lı yılların 

moda kavramlarına bağlı kalarak her şeyin köylerden olabileceğine inanan anlayışın 

ürünü olarak sadece köylerden başlanarak kalkışılabileceği ve gelişebileceği 

savunulmuştur. Ancak, iki anlayışın da sonuçları gözler önünde olduğundan bu 

çalışma ile soruna farklı bir bakış açısı getirmek istiyoruz. 

 

Toplum kalkınmasının tanımlamalarında genelde köy toplum birimi olarak 

alınsa da bazı tanımlamalarda da ulusal, bölgesel düzeyde kalkınma tanımlanmaya 

çalışılmıştır. Ama taradığımız kaynaklar arasında ilçe düzeyinde bir kalkınma 

modeline rastlanmamıştır. İlçe Özel idareleri hakkında bilimsel düzeyde çalışılsa da 

bu konuda çeşitli çalışmalar yapılsa da bunların25 hayata geçirilmesi mümkün 

olamamıştır. 

Merkezin en üst noktasından veya yerel yönetimin en alt birimi olan köylerden 

başlayan toplum kalkınmasının yerine bu iki birim arasında kalan, Fransa’dan 

alınmasına rağmen Türk idari yapısı içine oldukça iyi uyum sağlayan ilçelerden 

başlamak en doğrusu olacaktır. İlçelerinde organik olarak bağlı oldukları il özel 

idareleri sayesinde merkez ile yerel yönetim arasında uyum sağlanacaktır. 

Çağdaş bir yorumla; devlet aygıtı içinde yer alan her kurum, örgütlenmiş insan 

toplumunun yarattığı ekonomik ve sosyal şartların gereğidir. Tarih içerisinde değişen 

şartlar kurumları da etkileyerek değişime uğratmış, çağa uygun kurum modelleri bu 

değişim içinde şekillenerek meydana gelmiştir. 

 

                                                           
25 Selçuk YALÇINDAĞ, , İlçe Özel Yönetimi, TODAİE Yayını, Sevinç Matbaası, Ankara, 1977.s. 18. 
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       BÖLÜM II  

 

 

 

2. İL ÖZEL İDARELERİ 

 

2.1. TARİHÇE 

 

 Konumuz çerçevesinde toplum kalkınmasının kısa tarihçesi, kavram 

kargaşası sorunu tartışılıp, tanımlama, amaç ve hedeflerin saptanmasından 

sonra konumuzun önemli ikinci önemli ayağı olan il özel idarelerini 

incelenecektir. 

 

1864’lü yıllardan günümüze Türk İdare Sistemi içinde il ile beraber 

oluşturulan il özel idareleri, toplum kalkınması çabalarında en ön sırada 

incelenmiştir. Bu etkenliğin yanında yapılan çalışmaların çeşitli yönden 

başarısız olmasının faturası il özel idarelerinden çıkarılmaya çalışılmış ve 

bazen il özel idarelerinin varlığı bile tartışma konusu olmuştur. 

 

18. yüzyılda gerçekleşen Endüstri Devrimi neticesinde makine üretimine 

bağlı olarak ihtiyaç fazlası üretilen mallar için dış pazarlar aranmaya 

başlanmıştır. İdari yapı olarak temelde toprağa bağımlı Osmanlı 

İmparatorluğu Batı’daki bu gelişmeye ayak uyduramamış ve kendi iç dinamiği 

ile endüstrileşmenin gereği olan makineleşmeyi becerememiştir. İmparatorluk 

18. yüzyıl sonları ile 19. yüzyıl başlarında Batı’nın açık pazarı haline gelmeye 
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başlamış ve gelişim 19. yüzyıl ikinci yarısında doruk noktasına varmıştır. Bu 

durum karşısında Batı hayranı Osmanlı aydın-sivil bürokratların savundukları 

kurtuluş reçeteleri ise yine Batılı sanayileşmiş devletlerin özlemlerini 

kapsamakta ve bu devletler tarafından desteklenmekte idi.  

 

1808 yılında İngiltere ile imzalanan ticaret anlaşmasından hemen sonra 

1839’da tarihimizde “Gülhane Hatt-ı Hümayunu” olarak geçen ve onu izleyen 

1856 tarihli Islahat Fermanları iyice incelendiğinde görülecektir ki, sürekli 

olarak içteki azınlıklara yeni hak ve imtiyazlar verilmiş ve dolayısıyla ülke 

üzerinde Batılı devletlerce kurulan sömürü mekanizmasının içteki bu unsurlar 

sayesinde daha da etkinleşmesi gerçeği ortaya çıkmıştır.  

 

Osmanlı İmparatorluğu’nda Tanzimat’tan önce devletin rutin işlerini; 

savunma, asayişin sağlanması, adalet dağıtma gibi konular oluşturmakta idi. 

Diğer alanlardaki faaliyetler sistemli değildi. Klasik Dönem’den sonra 

imparatorluğun çökme devresine girmesiyle birlikte yeniden canlandırmak için 

toplumsal, siyasal ve etnik kurumlar Batı’dan getirilerek bu konuda değişme 

ve gelişme sağlamak yönünde çabalar sarf edilmiştir. 26 

 

    “Bir mahalli idare geleneğine sahip olmayan yurdumuzda” yerel 

yönetimlere geçiş olayını Tanzimat’tan sonra hızlanan vilayet yönetimindeki 

düzenlemeler paralelinde düşünmek gerekir.27 1864 yılında kabul edilen 

Teşkili Vilayet Nizamnamesi ile devlet sisteminden il sistemine geçilmiş ve ilin 

genel yönetimi yanında il özel idaresine yer verilmiştir. 

                                                           
26 Dr Mustafa TAMER, İl özel İdaresi; Anadolu Matbaacılık, İzmir,1999,s.6.  
27  a.k.s.6. 
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Yukarıda yaptığımız açıklamalardan da anlaşılacağı üzere il özel idaresi 

"Tanzimat ile başlayan yenilenme düzeninde Müslüman olmayan unsurların 

yönetime katılmalarını’ sağlamak amacıyla dış baskılarla kurulmuştur. 

 

Benimsediğimiz bu görüş İçişleri Bakanlığı'nın “İç-Düzen Projesi” adlı 

çalışmalarının üçüncü kitabı olarak yayınlanan genel raporda “il özel 

idaresinin Osmanlı İmparatorluğu idari örgüt arasına girmesi” olarak 

belirlenmesinden alınmıştır.28  Yabancı kökenli ve 1856 Islahat Fermanı ile 

başlayan Islahat çalışmalarının idari örgütte bazı değişiklikler olarak 

belirleyen bu çalışmalar ülkemizde il özel idarelerinin kuruluşuna ön ayak 

olmuştur.  

 

Günümüzde işlevini bir miktar yitiren il özel idarelerinin bu duruma 

düşmesi aslında iç gereklerinden kaynaklanmayan bir kurum olarak idari 

yapımızda yer almıştır. Bu çalışma ile il bazında il özel idarelerinin nasıl 

düzenleneceğini açıklamaya çalışacağız. Şimdi il özel idarelerinin tarihçesine 

biraz daha yakından bakalım: 

 

İl sistemine dayanan il özel idarelerinin Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk 

kuruluşu 1864 yılına rastlamaktadır. İmparatorluğun bazı bölgelerinde, 

özellikle en çok karışıklıklara sahip olan Niş, Silistre ve Vidin eyaletleri Tuna 

vilayeti olarak birleştirilmiş ve bu yeni düzenleme ile il özel idareleri de 

kurulmuştur.  19. yüzyılın ikinci yarısında çökme noktasına gelen 

imparatorluğun idari yapısına bir yenilik getirilmesi olarak görülmüştür. 

Uygulama daha sonra Yanya, Selanik, Halep ve Erzurum illeri ile genişletilmiş 
                                                           
28 İçişleri Bakanlığı İç düzen Raporları 3. Kitap 
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ve Tuna vilayeti için çıkarılan Teşkil-i Vilayet Kanunnamesi (İllerin Kuruluşuna 

İlişkin Tüzük) yasal prosedüre kavuşmuştur. Model olarak Fransız sistemini 

benimsemiştir. Merkeziyetçi niteliktedir. 

 

İlin genel yönetimi yanında ilin özel idaresini düzenleyen bu 

nizamnamenin 25. maddesine göre il genel meclislerinin bir sancaktan 

seçilerek iki Müslüman ve iki Gayrimüslim olarak dört kişiden teşkil olunacağı 

ve görev süresinin bir yıl olacağı kabul edilmiştir. 

 

1864 yılında Vilayet sistemine geçişle birlikte kabul edilen Teşkil-i 

Vilayet Nizamnamesi, 22 Ocak 1871 yılında getirilen “İdare-i Umumiye-i 

Vilayet Nizamnamesi” ile yürürlükten kaldırılmıştır. Bu nizamname ile, vilayet 

idare meclisi, vilayet umumi meclisi gibi meclisler kurulmuştur.  

 

Ancak özel idarelere ilişkin hükümler yeni nizamnamede de 

korunmuştur. Umumi Meclisin görevleri; hastane ve ıslahhanelerin yapım ve 

onarımı ile kamu yararı amacına yönelik olarak yapılan taahhüt ve 

sözleşmeler ve bunları giderleri görüşmek, eğitimin yaygınlaştırılmasına 

çalışmak gibi yeni maddelerle (madde 62–66) genişletilmiştir. Meclislerin 

mahalli gereklere göre uygun zamanlarda toplanacağı (madde 67) toplantı ve 

yeter sayısının üye sayısının 1/3 olduğu (madde 70) ve daire müdürlerinin 

kendi alanlarını ilgilendiren konularda meclise bilgi vermek üzere hazır 

bulunmalarını hükme bağlanmıştır.  
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Görüldüğü gibi mutlak bir merkeziyetçi anlayışla yönetilen Osmanlı 

İmparatorluğu’nun yönetim yapısı yeni olan bu kuruma karşı güvensiz ve 

çekingendir. Merkezi yürütme yetkisi elden bırakmamakta sadece meclise 

görüş beyan yetkisi verilmektedir. Ancak sözünü ettiğimiz nizamnamelerle 

“yetki genişliği” esası getirilmiştir. Öteden beri savunulan diğer bir görüş ise; il 

özel idarelerinin başından beri yöneten ve yönetilenlerin bir araya gelerek 

ortak karar verdikleri demokratik bir mekanizma olduğudur. Önceleri 

azınlıkların özlemlerini gidermeye yönelik demokratik işleyiş Cumhuriyet 

sonrası yıllardan günümüze yönetenlerle yönetilenler arasında bir ortak karar 

mekanizması oluşturduğu görünen bir gerçektir. 

 

2.2. ANAYASAL SÜREÇ 

 

 1876 yılında kabul edilen Kanuni Esasi ile özel idare anlayışının 

geliştiğini görmekteyiz. (1876 Anayasası, Madde 108) 

 

"Vilayetin usule idaresi tevziği mezuniyet ve vezaif kaidesi üzerine 

müesses olup dercatı nizamı mahsus ile tayin kılınacaktır." denilerek bugünkü 

anayasamıza kadar ulaşacak bir ilkenin kabulü sağlanıyordu. Genel meclis 

yılda bir defa il merkezinde toplanacak ve üye seçimi ile genel meclisinin 

görevleri de özel bir kanunla saptanacaktır.  

 

Fransız özel idare kanunundan yararlanılarak başlanan özel yasa 

“Teşkil-i Vilayet Kanunu”  II. Abdülhamit’in  “Meclis-i Mebussan”ı dağıtmasıyla 

tamamlanamamıştır. Ancak 1908 İkinci Meşrutiyetin ilanı ile özel yasa "Vilayet 
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Kanunu" adı ile tekrar görüşülmeye başlanmışsa da 1911 yılında çıkan Balkan 

Savaşı nedeni ile görüşülememiş ve Kanuni Esasi’nin verdiği yetkiye 

dayanılarak bir geçici yasa; 13 Mart 1913 tarihinde “İdare-i Umumiye-i Vilayet 

Kanunu Muvakkati” (İllerin Genel Yönetimine İlişkin Geçici Yasa) yürürlüğe 

konmuştur. 

 

Geçici yasa “İllerin Genel İdaresi” ve “İllerin Özel İdaresi” olarak iki 

bölüm halinde 149 maddeden oluşmaktadır. Yetki genişliğine göre illerin genel 

yönetimini düzenleyen birinci bölüm (1–74 madde) 1929 yılında çıkartılan 

Vilayet Kanunu ile yürürlükten kaldırılmıştır ve bu kanunun yerine de 1949 

yılında çıkarılan “5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu” ikame edilmiştir. 

 

İkinci bölümde ise (75–149 madde) zaman ek değişiklikler yapılmış ise 

de tümden yeni bir kanun kabul edilmemiştir. 1948, 1952... 1972 yıllarında 

hazırlanan tasarılar da kanunlaşmamıştır. Ancak, 1987 yılında “5442 Sayılı 

Yasa”da bazı değişiklikler yapılmıştır. 

 

İl özel idaresi sistemini benimseyen 1921 Anayasası; il düzeyindeki 

birçok mahalli hizmetin il şuralarına bırakılmasına karar vermiştir. 1921 

Anayasasının 11. maddesine göre il şuralarının iki yıl için il halkının seçilmiş 

üyelerinden meydana gelen üyelerinin (1921 Anayasası, Madde 12) kendi 

başkan ve şura yönetim kurulunu seçmeleri esasını getirmiş ancak, bu 

hükümler 1924 Anayasası ile kaldırılmıştır. Görüldüğü üzere 1921 Anayasası 

ayrıntılı hükümlerle yetki genişliği ve görev ayrımı ilkelerinin esasını teşkil 

edecek ilkeleri kabul etmiştir. 
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2.3. KALKINMA VE İL ÖZEL İDARELERİNİN TARİHSEL SÜRECİ 

 

İl özel yönetimi bir yerel yönetim birimidir. Yerel yönetim birimleri 

dendiği vakit iki tür yerel yönetim birimini birbirinden ayırmakta yarar var. Bir 

tanesi klasik komün yönetimi dediğimiz (Türkiye'de buna karşılık olarak 

belediye ve köy idarelerini gösterebiliriz) doğal insan topluluğunun 

kurumlaşmasından oluşan yönetim birimi; diğeri ise birden fazla kent ve 

kasabayı köyü içine alan belli bir coğrafi mekân içerisinde ve bu bölgelerde 

bulunan halkların ortak ihtiyaçlarını, yani coğrafi bir mekân üstündeki mahalli 

müşterek menfaatlerini koruyan örgütlerdir. Birincisine köy yönetimi demiştik. 

İkincisine bölge yönetimleri demek yanlış olmaz. Bir bakıma bizim il özel 

yönetimi, bölge özellikleri olan bir yerel yönetim birimidir. Yani doğal bir 

topluluğun örgütlenmesi olmayıp coğrafi bir mekân üzerinde ortaya çıkmıştır. 

Bu coğrafi mekân nasıl belirlenir? Türkiye'ye bakalım hemen. Yasal duruma 

göre her il bir özel yönetim birimidir. Peki, il nedir? İl sistemi nereden 

kaynaklanıyor? 

 

 Kullandığımız terimler o zaman önce ortaya çıkmıştır. Ortaçağda 

krallığın merkezi otoritesini güçlendirmek için yapılan yerel yönetim 

reformlarını düşünürsek biraz da bugün bizlere miras kalan ipuçlarını buluruz. 

 

Merkezin yetkisini arttırmak, merkezin yetkisini ülkenin en ücra 

köşelerine kadar iletebilmek için, mekân üzerinde bölümler ayrılmış, yani 

kurumlara bölünmüştür. Mekânın kurumsal bölümlenmesi dediğimiz olay 
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doğuyor böylece.  Mekân kurumlara nasıl bölünür?  Yeni kurumlar 

yaratırsınız! 

 

Komün dersiniz bir sınır yaratırsınız, bunun üstüne il dersiniz, bir sınır 

yaratırsınız. Peki, bizim il dediğimiz, Fransa’da bölüm olarak ortaya çıkan 

gelişim niye öneriliyor?  Merkezi yönetimin yerleri bölerek otoriteyi sağlamaya 

çalışması ilginç. Birbirinin üstünde birbiri ile çakışan ve hatta birbirinin üzerine 

eklenmelerden oluşan yeni mekânsal örgütlenmelerdeki dar çerçeveler içinde 

insanları bir arada nasıl tutacaksınız? 

 

Şunu da unutmayalım; il sistemi aslında ortaya çıktığı ülkelerde 

merkeziyetçiliği sağlamlaştırmak, pekiştirmek için ortaya atılmıştır. Yani il 

sistemini ortaya çıkarmak ve il özel yönetimini kurmanın amacı demokratik, 

özerk bir yönetim kurmak düşüncesi yoktur. Zaten o yüzyıllarda bunu 

düşünmek sanırım abartmak olur. Böyle bir niyet kesinlikle yok. Özel amaç 

merkezleşmeyi sağlamaktır. Şimdi Tanzimat Fermanı ile beraber ruhsal 

düşünceye geçişte bu nokta ele alınıyor. Böyle bir düzenlemeye gidiliyor. 

1876 Anayasasında il özel yönetimlerinden söz edilmektedir. Bunların özel bir 

kanunla düzenleneceği belirtilmektedir. Yalnız 1876 Anayasası, Meclisi 

Mebussan bir süre önce tatil edildiği için söz konusu yasal düzenleme de 

yapamamıştır. 

 

2. Meşrutiyet niye önemlidir? Çünkü merkeziyetçiliğin Türkiye'de ağırlık 

kazandığı bir dönemdir. Merkeziyetçi bir yönetimin kuvvetlenmesi zaten İttihat 

ve Terakki’nin temel görüşü...  İktidara egemen olan da o. 
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Türkiye'de yeniden merkeziyetçiliğin güçlenmesi gündeme gelince 

gözler tekrar bu sisteme, il sistemine çevriliyor ve 1913 yılında savaştan 

hemen önce İdare-i Umumiye-i Vilayet-i Kanunu Muvakkati çıkarılıyor. 

Osmanlı'nın hukuk yapısına göre bunu bir “Kanun Hükmünde Kararname” 

olarak kabul etmek lazım. Arkasından Meclisi Mebusan toplanamadığı için 

yasada hiç meclise gitmediği için hep bu kanun muvakkat namıyla yürürlükte 

kalmıştır ve günümüze kadar gelmiştir. Bugün dahi bizim il özel 

yönetimlerimize hayat veren bu temel yasa hemen hemen Fransız sisteminin 

il sistemine geçişte merkeziyetçiliğin kuvvetlenmesi için öngörülen her şeyi 

içinde barındırmaktadır. 

 

   Burada önemli olan merkezin gücünü hâkim kılmaktır. En ücra yere 

kadar!  Dikkat edilecek olunursa il özel yönetimine görev diye verilen her şey, 

hemen hemen bir devletin, bir merkezi yönetimin yapması gereken işlerdir. 

Kısaca merkez yönetim işiyle yerel yönetim işi arasında ayrım yapılmamıştır. 

İl özel yönetimine (orduyu teşkil etmek dışında) bugün merkezi yönetimin 

yaptığı bütün görevler verilmiştir. Son yapılan düzenlemeler de bu amaca 

hizmet eder niteliktedir. Bu gayet bilinçlidir. Çünkü burada amaç özerk bir 

yapı oluşturmak değildir. Sadece halkın da görüşlerini almak ve merkezin 

denetiminde bunları bir vesile ile yürütmektir. 

    

Biraz geçmişe döner isek 1800 yılları başına hatta 1700 yılları sonuna 

Fransa’ya dönecek olursak  (çünkü bizim idari mevzuatımız il özel yönetimleri 

dâhil olmak üzere Fransa'dan alınmıştır) Napolyon döneminden sonra il özel 

idareleri kurulmuştur. Özellikle il özel yönetimleri ve belediyeler bir bakıma 
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Türkiye’ye uyarlanmıştır. Bir transpilatosyondur. Yani dışarıdan getirilmiştir ve 

Osmanlı yönetiminin içine sokulmuştur ve bu noktaya tekrar değinirsek 

uyarlamanın ortaya çıkardığı bir takım sorunların içerisinde yaşıyoruz. 1980'li 

yıllar Fransa’da yönetimin rasyonelleşmeye başladığı dönemdir. Bir kuru emir 

ile tebaasına hükmeden büyük, babacan her şeye kadir, mutlak olan, 

tebaasına iyilik yapan tebaasının gelişmesi kendi ellerinde olan bir yönetim 

sisteminden daha doğrusu hâkimiyet fikrinden rasyonel bir rejime geçiş 

dönemlerini görebiliriz. Fransa’nın böyle bir hükümet anlayışından böyle bir 

hâkimiyet teorisinden daha rasyonel, somut olarak görülebilen, toplumdaki 

ilişkiler bazında düzenlenebilen bir yönetim tarzına geçmesi dikkate değer bir 

konudur. Bu yönetim tarzı da zaten bütün dünya ülkelerinin içinde bulunduğu 

veya olmayı istedikleri yönetim tarzıdır. 

 

Bizimle ilk etkileşim süreci Tanzimat'tan sonra başlıyor ve 1864'te 

Teşkilat-i Vilayet Nizamnamesi ile Türkiye'ye il sistemi giriyor. Fransa’da 

departman diye ortaya çıkan sistem bizde “Vilayet” diye yer alıyor. Bunun ilk 

uygulayıcısı da Mithat Paşa ve Tuna vilayetinin teşekkülü de yukarıda 

belirtildiği üzere ilk örnek. Tuna vilayeti uygulamasını müteakip 1870 yılında 

"İdare-i Umum iye’yi Vilayet Nizamnamesi” ile imparatorluğun diğer illerinde 

yaygınlaştırılmak isteniyor.    
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2.4. İL ÖZEL İDARELERİNİN HUKUKSAL YAPISI 

 

1913 yılında çıkarılan bir geçici yasa ile görevine devamı sağlamaya 

çalışılan il özel idarelerinin bugün varlıkları tartışma konusudur. Geçen 93 

yıllık dönemdeki ekonomik ve sosyal gelişmeler hiç de azımsanmayacak 

düzeyde değişmiştir. Devlet aygıtı içinde yer alan her kurum örgütlenmiş 

insan toplumunun oluşturduğu ekonomik ve sosyal şartların bir gereğidir. Eğer 

ekonomik ve sosyal şartlar değişmiyorsa ki sürekli değişmektedir, o zaman 

kurumlar da değişmek zorundadır. Kurum, değişen şartlar karşısında eski 

yapısını korumaya çalışıyorsa işlevini yitirecektir. İşte il özel idarelerinde 

bugünkü hukuksal durumu bir "zamanını doldurmuşluk" içindedir. 

 

2.5. İL ÖZEL İDARELERİNİN ORGANLARI VE GÖREVLERİ 

 

2.5.1. Valinin İl Özel İdarelerine İlişkin Görevleri 

 

2.5.1.1. Yürütme Organı Olarak Görevleri  

             

‘‘İlde devleti ve hükümeti temsil eden vali, il özel idaresinin de başı ve 

yürütme organı durumundadır’’. (5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu, Madde, 9) 

5302 ile beraber vali sadece encümenin başkanı kalmış il genel meclis 

başkanlığı valinin yetkisinden alınmıştır. 5302 ile il genel meclisi, seçim 

sonuçlarının ilânını izleyen beşinci gün kendiliğinden toplanarak meclise en 

yaşlı üye başkanlık eder. Bu toplantıda, üyeleri arasından ve gizli oyla meclis 

başkanı, meclis birinci ve ikinci başkan vekilleri, ikisi yedek olmak üzere dört 
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kâtip üye ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçilir’’ hükmü valilerin il özel 

idaresi üzerinde var olan etkinliğine oldukça önemli denecek oranda değer 

kaybettirmiştir.( 5302 /  Madde 11.) 

 

Bu bağlamda vali, her sene il genel meclisi toplantısından önce il özel 

idare bütçesini hazırlatıp incelemek üzere önce il encümenine, sonrada il 

genel meclisine sunar. (3360 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, Madde: 88) 

şeklindeki düzenleme de değişerek (5302-Madde 45.) vali tarafından 

hazırlanan bütçe tasarısı eylül ayı başında il encümenine sunulur şeklinde 

düzenlenmiştir. 

  

Encümen, bütçeyi inceleyerek görüşüyle birlikte kasım ayının birinci 

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

yılbaşından önce aynen veya değiştirerek kabul eder. Ancak, meclis bütçe 

denkliğini bozacak biçimde gider artırıcı ve gelir azaltıcı değişiklikler 

yapamaz. 

 

Ama bu noktada il özel idarenin harcama yetkilisinin genel sekreter 

olduğunu göz ardı etmemek gereklidir. Şu an valiler il içerisinde özel idarenin 

harcama yetkilisi olmayıp sadece il özel idaresinin üst yöneticisidir. Kısaca 

valilik makamı il özel idaresinin meclisince alınan kararları uygulayan ama 

harcama yetkilisi olmayan üst yönetici konumundadır. Yani ilin harcama 

yetkilisi olan vali yeni düzenleme ile hem bu konumundan uzaklaşmış hem de 

harcamaları kontrol acısından oldukça güçsüz duruma gelmiştir. 
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Şirvan 2003 yılında Siirt valisinin bölgeyi kalkındırmakta en önemli 

tercih olan fıstık fidancılığı projesi hayata geçirmesinde il özel idaresinin, 

meclis ve encümen başkanı olmasının önemli etkileri vardır. Kararların 

alınması ve uygulanması aşamasında çeşitli zorluklarla karşılaşılmasında il 

valisi, iş ve işlemlerin gecikmeden çözülmesinde büyük rol oynamıştır. Vali 

kendi yetkisini zaten yerinde kullanmış, yine yerel yönetimin en önemli 

gerekliği olan meclise konu götürülmüş ve sonuçta fıstık fidanı köyler ile 

buluşmuştur.    

 

İlçelerdeki harcamalara gelince, harcama yetkilisi ilçelere gönderilecek 

ödeneklerin, il özel idaresi malî kontrol yetkilisi tarafından vize edilmesi 

yeterlidir. Bu ödeneklerin harcanması sırasında ayrıca harcama öncesi kontrol 

işlemi yapılmaz 

 

2.5.1.2. Özel İdare Kişiliğin Temsilcisi Olarak Görevleri 

 

İl özel idaresi tüzel kişiliğinin temsilcisi olarak vali, üçüncü kişilere karşı 

idari ve adli yargı mercilerinde davalı ve davacı sıfatıyla özel idareyi temsil 

eder (3360 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, Madde 94). “5302 de ise 3-c 

bendinde” il özel idaresini devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya 

davalı olarak da yargı yerlerinde  temsil etmek veya vekil tayin etmek yetkisi 

ve görevi valide bırakılmıştır. 
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2.5.1.3 Valinin Alım Satım Yetkileri 

  

Vali, il genel meclisi kararı ile özel idare adına gelir getirici taşınmaz 

mal satın alma, satma ve değiştirme ve bu akarların yönetim şeklini belirler ve 

bunlardan biri veya birkaçını okul ve hastane gibi genel hizmetlere tahsis eder 

(3360 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, madde: 92). Bu görevlerin sonucu olarak 

il özel idaresine ait bütün işleri ve görevleri yerine getirme yetkisi yalnızca 

valiye aittir.  

 

(3360 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, madde:77) şeklindeki düzenleme 

“5302 Sayılı Kanunun 30. maddesinin a fıkrası” gereğince il özel idaresi 

teşkilâtının en üst amiri olarak il özel idaresi teşkilâtını sevk ve idare etmek, il 

özel idaresinin hak ve menfaatlerini korumak olarak kısa ve öz hale getirilmiş. 

Ama f bendinde valinin yetkisi azaltılarak taşınmaz mal alımı, satımı, trampa 

edilmesi, tahsisi, tahsis şeklinin değiştirilmesi veya tahsisli bir taşınmazın 

akar haline getirilmesi izini; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmi beş 

yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek 

yetkisi il genel meclisine bırakılmıştır. 

 

“5302 Sayılı Kanunun bir de; il özel idaresi adına imtiyaz verilmesine ve 

il özel idaresi yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile 

yapılmasına, il özel idaresine ait şirket, işletme ve iştiraklerin 

özelleştirilmesine karar vermek yetkisini de tamamen il genel meclisine 

bırakmış ve valilinin bu konuda herhangi bir etkinliği veya fonksiyonu 

kalmamıştır. Şirvan kapsamında konu irdelendiğinde görülecektir ki; ilçe 



 36 

sınırlarında bulunan bir kamu arazisinin fıstık ekimine tahsisi veya toplum 

merkezlerine verilmesi valiliğin yetkisine bırakılmış idi. Bu sayede 

gecikmeden, hızlı, araştırmaları tamamlanmış, ihtiyacı yerel ile ulusal bazda 

değerlendirilmiş şekilde sonuçlandırılacak iken sadece yerel birimle ulusal 

dengeyi gerektirecek yetkiyi vermek zamanla yerel birimler arasında ki 

uçurumu daha da keskinleştirecektir. O nedenledir ki merkez ile ulusal 

arasında denge vazifesi ifa eden valiliğin yetkisizleştirilmesi sadece yerel 

birimler arasında ki dengeyi yok edecektir.  

   

2.5.1.4. Valinin İl Genel Meclisiyle İlgili Görevleri 

   

“3360 Sayılı Kanunun 111. maddesi” seçim sonuçlarının alınmasından 

itibaren 15 gün içinde il genel meclisi vali tarafından toplantıya çağrılır. İl 

Genel Meclisine vali başkanlık eder29 hükmü geçersiz kalmış onun yerine il 

özel idaresi meclisinin kendi arasından başkanını seçer hükmü konmuştur.  

 

“İl genel meclisi üyelerinin 2/3’ü gerekçeli olarak validen il genel 

meclisinin olağanüstü toplanmasını isterse, vali bu isteği görüşüyle birlikte 

İçişleri Bakanlığı’na bildirir. Bakanlıkça uygun görülmesi halinde il genel 

meclisi toplanır ve belirtilen konular görüşür.”30 Hükmü “5302 Sayılı Kanunun 

12. maddesinde”: “İl genel meclisi, il genel meclisince belirlenecek bir aylık 

tatil hariç her ayın ilk haftası meclis tarafından önceden belirlenen günde 

mutat toplantı yerinde toplanır” haline dönüştürülmüştür. 

 

                                                           
29 Değişik: 16 Mayıs 1987 tarih ve 3360 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu Madde: 111 
30 (3360 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, Madde 115) 
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Bütçe görüşmesine rastlayan toplantı süresi en çok yirmi gün, diğer 

toplantıların süresi en çok beş gündür. 

 

Mutat toplantı yeri dışında toplanılmasının zorunlu olduğu durumda 

üyelere ve valiye önceden bilgi vermek kaydıyla meclis başkanının belirlediği 

yerde toplantı yapılır. Ayrıca, toplantının yeri ve zamanı mutat usullerle halka 

duyurulur. 

 

İl genel meclisinin toplantıları açıktır. Meclis başkanı veya üyelerden 

herhangi birinin gerekçeli önerisi üzerine, toplantıya katılanların salt 

çoğunluğuyla kapalı oturum yapabilir. 

 

Aslında bu düzenleme hukukun genel ilkelerine ve demokrasiye 

uygundur. Eğer meclis kendi toplantısı karar verme konusunda sıkıntı yaşar 

ise bunun demokrasi kavramına uygun olduğunu söylemek zordur. 

 

“3360 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu”, 123. maddesi ise il genel 

meclisinde görüşülecek konular ise vali tarafından meclise sunulur. “İl genel 

meclisi üyelerinin her biri de il özel idaresini ilgilendiren konularda öneride 

bulunmaya yetkilidir.”  hükmü ise “5302 Sayılı Kanunun, 13. maddesinde; 

gündemin, meclis başkanı tarafından belirleneceği ve üyelere en az üç gün 

önceden bildirileceği belirtilmiştir. Önceki düzenlemede il genel meclisinin 

gündemini tamamen belirleyen vali sistem dışı kalmış ama valinin önerdiği 

hususlar gündeme alınır hükmü ile az da olsa valiye gündeme katılabilme 
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şansı tanımıştır. Belirlenen gündem yine eskiden olduğu gibi çeşitli yollarla da 

halka duyurulacaktır.  

 

İl genel meclisi üyeleri de il özel idaresine ait işlerle ilgili konuların 

gündeme alınmasını önerebilir. Öneri, toplantıya katılanların salt 

çoğunluğuyla kabul edildiği takdirde gündeme alınır. (5302 Sayılı İl Özel 

İdaresi Kanunun Madde 13) 

 

İl genel meclisinin borçlanma yetkisi konusunda ise toplam özel idare 

bütçesinde belirtilen olağan gelirlerin bir seneliğinin üçte birini geçmeyen 

borçlanmalar valinin önerisi ve il genel meclisin kararı ile yapılabilir. (3360 

Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, Madde 131) iken “5302 Sayılı İl Özel İdaresi 

Kanunun 51. Maddesi” ile il özel idaresi, görev ve hizmetlerinin gerektirdiği 

giderleri karşılamak borçlanma yapabilme ve tahvil ihraç edebilme yetkisine 

sahip olmuştur. 

 

Dış borçlanma, ise “4749 Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin 

Düzenlenmesi Hakkında Kanun” hükümleri çerçevesinde  ve sadece il özel 

idaresinin yatırım programında yer alan projelerin finansmanı amacıyla 

yapılabilecektir. 

 

İller Bankası’ndan yatırım kredisi ve nakit kredi kullanan il özel idareleri 

ise, ödeme plânını bu bankaya sunmak zorundadır. İller Bankası hazırlanan 

geri ödeme plânını yeterli görmediği takdirde il özel idaresinin kredi isteklerini 

reddetmek yetkisine sahiptir. 
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 “5302 Sayılı Kanunu da ile tahvil ihracı ile ilgili olarak çeşitli 

düzenlemeler yapılmıştır; Tahvil ihracı, yatırım programında yer alan 

projelerin finansmanı için ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapılacağı, il 

özel idaresi ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin %50’sinden 

fazlasına sahip oldukları şirketlerin faiz dâhil iç ve dış borç stok tutarı, en son 

kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının “213 Sayılı Vergi Usul Kanunu”nda 

belirlenen yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarını aşamayacağı 

kanunlaşmıştır.  

 

Yine yeni bir yaklaşım olarak il özel idaresi ve bağlı kuruluşları ile 

bunların sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip oldukları şirketlerin, en son 

kesinleşen bütçe gelirlerinin, “213 Sayılı Vergi Usul Kanunu”nda belirlenen 

yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam %10’unu 

geçmeyen iç borçlanmayı il genel meclisinin kararı; %10’u geçen miktarlar için 

meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığı’nın 

onayı ile yapabilir. 

 

İl özel idarelerinin ileri teknoloji ve büyük tutarda maddi kaynak 

gerektiren alt yapı yatırımlarında Devlet Plânlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nın 

teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kabul edilen projeleri için yapılacak 

borçlanmalar (d) bendindeki miktarın hesaplanmasında dikkate alınmaz. Dış 

kaynak gerektiren projelerde Hazine Müsteşarlığı’nın görüşü alınır. 
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Yukarıda belirtilen usul ve esaslara aykırı olarak borçlanan il özel 

idaresi sorumluları hakkında, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmeyen 

durumlarda “Türk Ceza Kanunu”nca cezalandırılır:  

             

İl Genel Meclisi; 

Kanunen belirli olan, olağan ve olağanüstü toplantılar haricinde 

toplanırsa, 

Kanunen belirli olan yerde değil de başka bir yerde toplanırsa, 

Kanunen kendisine verilen görevleri süresi içinde yapmaktan çekinir ve 

bu hal il genel meclisine ait işleri sekteye veya gecikmeye uğratırsa, 

 

 Siyasi meseleleri müzakere eder veya siyasi temennilerde 

bulunursa durumu vali gerekçesiyle birlikte derhal İçişleri Bakanlığı’na bildirir. 

(3360 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu,  madde 125 ). Yine bu göreve yakın bir 

düzenlemede il genel meclisinin belirli zaman dışında ve il genel meclisi 

binasından başka bir yerde toplanması halinde toplantıyı dağıtmak ve gerekli 

tedbirleri almak valinin görevidir.(3360 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, madde 

127). Ama bu yetki yeni kanunda meclisin feshi olarak 22. maddesinde 

düzenlenmiştir ve valiye hiçbir yetki bırakılmamıştır. 

 

İl genel meclisi; 

a) Kendisine kanunla verilen görevleri süresi içinde yapmayı ihmal eder 

ve bu durum il özel idaresine ait işleri aksatırsa, 

b) İl özel idaresine verilen görevlerle ilgisi olmayan siyasî konularda 

karar alırsa, 
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İçişleri Bakanlığının bildirisi üzerine Danıştay’ın kararı ile feshedilir. 

İçişleri Bakanlığı gerekli gördüğü takdirde meclisin feshine dair bildiri ile 

birlikte karar verilinceye kadar meclis toplantılarının ertelenmesini de ister. 

Danıştay, toplantıların ertelenmesi hususunu en geç bir ay içinde karara 

bağlar. 

Bu şekilde feshedilen meclisin yerine seçilen meclis, kalan süreyi 

tamamlar. 

 

Boşalan meclisin görevinin yerine getirilmesi diye düzenlenen 23 madde 

ise il genel meclisinin; 

a) Danıştay tarafından feshi veya meclis toplantılarının ertelenmesi, 

b) Yedek üyelerin getirilmesinden sonra da meclis üye tam sayısının 

yarısından aşağı düşmesi, 

c) Geçici olarak görevden uzaklaştırılması, 

d) Meclis üye tamsayısının yarıdan fazlasının tutuklanması, 

durumlarında, meclis çalışabilir duruma gelinceye veya yeni meclis 

seçimi yapılıncaya kadar il genel meclisi görevi, encümenin memur üyeleri 

tarafından yürütülür hükmünü getirmiştir.  

 

“İl Genel Meclisine sunulan raporun genel meclis üyelerinin 2/3’ünün 

tarafından yeterli görülmemesi halinde, vali kendi görüşünü de ekleyerek 

tutanakla durumu İçişleri Bakanlığı’na bildirir.” (3360 Sayılı İl Özel İdaresi 

Kanunu madde 128) hükmü ise, “5302 Sayılı Kanun”un faaliyet raporu olarak 

düzenlediği “39. Maddesi”nde; “Vali, Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol 

Kanununun 41. maddesinin dördüncü fıkrası”nda belirtilen biçimde; stratejik 
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plân ve performans hedeflerine göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş 

performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen 

sapmaların nedenlerini açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. 

 

 “Faaliyet raporu mart ayı toplantısında vali veya genel sekreter 

tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığı’na gönderilir 

ve kamuoyuna da açıklanır” maddesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde oldukça 

hararetli tartışmalara neden olmuş daha sonra faaliyet raporunun İçişleri 

Bakanlığına gönderilmesi ile sonuçlanmıştır. Kısaca vali siyasi acıdan 

meclisçe denetlenebileceği tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. 

 

İl genel meclisince alınan kararları onaylamak veya kararlar aleyhine 

Danıştay’a itirazda bulunmak (3360 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, madde: 

135) hükmü ise alınan kararların tam metni, en geç beş gün içinde valiye 

gönderileceğini ve vali, hukuka aykırı gördüğü kararları, yedi gün içinde 

gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere il genel meclisine iade 

edebileceğini belirterek valiye gönderilmeyen meclis kararları yürürlüğe 

girmez hükmünü koymuştur. 

 

Yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden görüşülmesi 

istenip de il genel meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen 

kararlar kesinleşir. 

  

Burada yapılan yeni uygulama da tartışmalıdır. Acaba vali 

Cumhurbaşkanı gibi il genel meclisi üzerinde veto hakkını mı kullanmakta ya 
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da daha da güçsüzleştirilerek siyasi otorite ile karşı karşıya gelemeyecek bir 

yapı oluşturulmaktadır, belirlenmiş değildir. Çünkü yargı yolunu seçen valiyi 

Cumhurbaşkanı gibi görev süresini koruyan bir yapılanma olmadığına göre 

her an merkeze alınma veya görev yeri değişme riski mevcuttur. Cesur 

valilerin varlığını uygulamalar gösterecektir. 

 

 2.5.1.5.Valinin İl Encümeni İle İlgili Görevleri 

 

Valinin asıl etkinliği il encümeni içerisindedir. Karar alma ve yürütme 

unsurlarının bu organ içinde birleşmesi başkan olarak valinin gücünü 

arttırmakta idi. Ancak “5302 Sayılı Kanun”un ile beraber valiler sadece 

encümenin başkanı olarak kalsa da üyelerin mecliste seçiminde hiçbir 

etkinliğinin olmaması valinin il özel idare üzerinde etkinliğini azaltmıştır. 

 “5302 Sayılı Kanunun 10. Maddesinin j Fıkrası” gereğince encümen üyeleri 

ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek meclisin görevleri arasında 

sayılmıştır.  

 

Yine aynı kanunun 25. maddesinde ise “il encümeni valinin 

başkanlığında, il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için 

gizli oyla seçeceği beş üye ile biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere 

valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur.” şeklinde 

bir düzenleme ile valilinin atayacağı üyeler ile meclisin atayacağı üyeler 

arasında sayısal bazda bir denge olsa da encümen hareket alanının meclis 

tarafından belirlendiğinden bu kurum ne seçilmişlerin belirlediği tarzda ne de 

valiliğin istediği şekilde çalışan bir kurum değil iki başlı bir vücut haline 
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getirilmiştir. Buna genel sekreter ile meclis başkanını dâhil eder isek üç başlı 

bir yapı ortada mevcuttur.  

 

 “İl genel meclisi, her dönem başı toplantısında üyeleri arasından gizli 

oyla encümene beş asıl, beş yedek üyeyi ayrı ayrı seçer. İl encümenine 

seçilecek üyelerin ayrı ilçelerden olması zorunludur.” (3360 Sayılı İl Özel 

İdaresi Kanunu madde:139) hükmü değerini yitirmiştir. 

 

İl encümeni vali veya valinin yerine görevlendireceği vali yardımcısı 

başkanlık eder iken yeni düzenlemede valinin olmadığı toplantılara genel 

sekreterin başkanlık edeceği hükme bağlanmıştır. İl encümeni vali tarafından 

havale edilmeyen konuları görüşemez. Valinin il encümeni kararlarını, kanun, 

tüzük ve yönetmeliklere; meclis kararına ve kamu yararına aykırı gördüğü 

takdirde, kararın alındığı toplantıyı takip eden ilk toplantıda bir defa daha 

görüşülmesini isteyebilir. Encümen kararında 2/3 çoğunlukla ısrar ederse 

türündeki nitelikli çoğunluk kaldırılıp encümenin ısrarı yeterli sayılmış, bu 

halde encümen kararı kesinleşmiş olur. Oylarda eşitlik halinde başkanın 

bulunduğu tarafın kararı tercih edilir (3360 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu 

madde: 141). 

 

Kanun ile il özel idarelerine verilen görevle ilgili olarak vali, 

encümenden görüş isteyebilir. İl özel idarelerine verilen görevler ile ilgili 

olarak valinin havale edeceği her konu hakkında encümen görüş bildirmek 

zorundadır. (5302 / 26/i) 
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Oylarda eşitlik halinde başkanın (valinin) bulunduğu oyların tarafın 

tercihi olur (3360 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu Madde: 142) hükmü yeni 

kanunla da korunmuştur. 

 

2.5.1.6. Valinin İl Özel İdaresindeki Görevleri 

 

Özel idare personelini teşkil eden memurların atanma ve işten el 

çektirilme yetkisi valiye aittir. Ancak 1934 yılında dolaylı bir yasayla 

“04.07.1934 gün ve 2562 Sayılı Vilayetler Hususi İdarelerini Borçları ve 1934 

Mali Senesi Bütçeleri Hakkındaki Kanun”un ilgili maddeleriyle özel idare 

müdürlerinin atanma yetkisi İçişleri Bakanlığı’na verilmiştir. İl özel idaresi 

kanunu, il özel idare müdürlüğünü kaldırarak yerine büyükşehir belediyesinin 

bulunduğu illerde genel müdür seviyesinde, diğer illerde ise daire başkanlığı 

seviyesinde olan kadrolar tahsis edilmiştir. Genel sekreterin atanması ise 

valinin teklifi içişleri bakanının onayı usulü getirilmiştir.  

 

Ayrıca vali, il özel idaresi hizmetlerinin yürütülmesi için mahalli 

hizmetlerle ilgili bulunan daire başkanları ve memurlarını da çalıştırmak 

yetkisine sahiptir. Ancak, bu yetkinin geçerliliği kendiliğinden ortadan 

kalkmıştır. Çünkü il özel idarelerinin görevlerinin çoğu merkezi idare 

kuruluşlarına geçmişti. 5302 ile beraber biraz etkin personel politikası 

izlenmek istenmiş, merkezin bazı görevleri yerele bırakma kapsamında 

aktarmalar yapsa da parasal desteğin sağlanamaması etkinliği tam 

sağlamamıştır.  
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Yukarıda sayılan görevler valilere geniş yetkiler vermiş gibi görünse de 

valinin il özel idaresi bütçesinden elde ettiği haklar, olanaklar abartıldığı kadar 

geniş değildir, Hatta bu haklar özel idareleri "Valilerin Çiftliği" olarak 

gösterecek ölçüde hiç değildir. 

 

Ancak il özel idarelerin varlığını sürdürebilmesi için il özel idarelerinin 

düzenlenmesi sonucunda valilerin statülerinin daha da belirginleşmesi 

sağlanılması beklenir iken yeni düzenleme ile seçilmişler ile atanmışların 

belirgin bir şekilde ayrıldığı, sistem içerisinde seçilmişler tarafından atanan ve 

yeri seçilmişler tarafından görev yeri değiştirilen yapısı korunmuş ama 

atanmış bir devlet memuru merkezin ildeki en büyük temsilcisi olmak 

misyonunu korunmuştur. Devlet yönetiminde seçilmiş atanmış karmaşası 

çözümlenmediği takdirde il özel idaresinin önemli bir organı olan valinin görev 

karmaşası yok edilemeyecek hem de il özel idarelerin etkinliği 

sağlanamayacaktır. Statükonun korunması sadece sorunların katlanarak 

artmasına sebep olacaktır. 

 

2.6.2. İL GENEL MECLİSİ VE GÖREVLERİ 

 

2.6.2.1.  İl Genel Meclisi Nedir?  

 

İl genel meclisleri her ilin kurulmasıyla kendiliğinden kurulmuş olan il 

özel idarelerinin genel karar organlarıdır. “5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 

9. maddesi”, “İl genel meclisi, il özel idaresinin karar organıdır ve ilgili 
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kanunda gösterilen esas ve usullere göre ildeki seçmenler tarafından seçilmiş 

üyelerden oluşur”, diye tanımlanmıştır.  

 

Fehmi YAVUZ; “Türk Mahalli İdarelerinin Yeniden Düzenlenmesi 

Üzerine Bir Araştırma” adlı kitabında öngörüş olarak genel meclisin 

kompozisyonunu koordinasyon yapabilecek şekilde değiştirilmesini 

önermektedir. Bunun “genel meclisin müstakil bir seçimi ile değil de belediye 

başkanları, kaymakamlar ve ile bağlı her bucaktan bir muhtarın iştiraki ile 

teşekkül etmesi suretiyle gerçekleştirilmesi düşünülebilir” diye önermiştir.31 

 

Bunun yanında genel meclis üyelerinde belirli bir öğrenim şartı 

aranması ileri sürülmüştür.32 

 

Ancak, önerilerin oluşturulabilmesi için anayasal düzeyde değişiklik 

gerekli olduğu için son değişiklik önerisinde de olduğu gibi sadece kanun 

düzeyinde değil anayasal düzeyde değişiklik yapılmaz ise, il genel 

meclisinden beklenen verimi almak zor olacaktır. 

 

2.6.2.2. İl Genel Meclisinin Çalışma Esasları 

  İl genel meclisi, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve 

katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Ancak, karar yeter sayısı, üye tam 

sayısının dörtte birinden az olamaz. Oylamada eşitlik çıkması durumunda 

meclis başkanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Gizli oylamalarda eşitlik 

çıkması durumunda oylama tekrarlanır, eşitliğin bozulmaması durumunda 

                                                           
31 Fehmi YAVUZ, Türk Mahalli İdarelerinin Yeniden Düzenlenmesi, TODAİE ve DPT Ortak Yayını, A.Ü. 
Basımevi, Ankara, 1966, s. 38. 
32 İçişleri Bakanlığı, İç Düzen Raporları, Ankara s.38. 
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meclis başkanı tarafından kur'a çekilir. (5302 Sayılı Kanunun 14. Maddesi) 

 

İl genel meclisi’nde görüşülecek konular; meclis başkanı tarafından 

belirlenir ve üyelere en az üç gün önceden bildirilir. Valinin önerdiği hususlar 

gündeme alınır. Gündem, çeşitli yollarla da halka duyurulur.  

 

İl genel meclisi üyeleri de il özel idaresine ait işlerle ilgili konuların 

gündeme alınmasını önerebilir. Öneri, toplantıya katılanların salt 

çoğunluğuyla kabul edildiği takdirde gündeme alınır. (5302 Sayılı kanunun 13. 

Maddesi)   

 

2.6.2.3. İl Genel Meclisinin Görev ve Yetkileri  

 

 

Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, il özel idaresi 

faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara 

bağlamak, bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama 

yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında 

aktarma yapmak en önemli görevleri arasındadır. Bunlara ek olarak 

borçlanmaya karar vermek ve bütçe içi işletmeler ile “Türk Ticaret Kanunu”na 

tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye 

artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek yetkisine 

meclis haizdir.  
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İl çevre düzeni plânı ile belediye sınırları dışındaki alanların imar 

plânlarını görüşmek ve karara bağlamak ile il özel idarelerin imar planları 

üzerindeki etkinliği arttırılmak amaçlanmıştır. 

 

Bu bağlamda taşınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, 

tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar 

haline getirilmesine izin; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmi beş yılı 

geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek 

meclisin yetkisindedir. 

 

Şartlı bağışları kabul etmenin yanında vergi, resim ve harç dışında 

kalan miktarı beş milyardan yirmi beş milyar Türk Lira’sına kadar ihtilaf 

konusu olan özel idare alacaklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek il 

genel meclisi kararına bağlıdır. 

 

İl özel idaresi adına imtiyaz verilmesine ve il özel idaresi yatırımlarının 

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

şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek meclisçe 

kararlaştırılır. 

 

Eski düzenlemede olduğu üzere; encümen üyeleri ile ihtisas 

komisyonları üyelerini seçmek; İl özel idaresi tarafından çıkarılacak 

yönetmelikleri kabul etmek, norm kadro çerçevesinde il özel idaresinin ve 

bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek 

de meclisin yetkileri arasındadır. 
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Yurt içindeki ve yurt dışındaki mahallî idareler ve mahallî idare 

birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına karar vermenin yanında diğer 

mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya 

ayrılmaya karar vermekle birlikte son olarak il özel idaresine kanunlarla 

verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler 

için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek yetkisine meclis haizdir. 

 

 

 

2.5.3. İL ENCÜMENİ VE GÖREVLERİ 

 

2.5.3.1. İl Encümeni Nedir? 

 

İl encümeni; il özel idarelerinin ikinci derecede karar alan ve kanunla 

kendisine verilmiş özel görevleri ifa eden yürütme organıdır.  

 

Encümenin görev ve yetkileri şunlardır: 

 

Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı 

inceleyip il genel meclisine görüş bildirmek, birlikte yıllık çalışma programına 

alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak yetkileri 

arasındadır. 
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Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek iken 

eski düzenleme aynen şöyledir; Önceden belirlenemeyen giderler karşılığında 

bütçeye konulan paranın harcama yerlerini ve şeklini saptar ve bir bölüm 

içindeki maddeden maddeye aktarma yapmakla birlikte bütçede fonksiyonel 

sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak encümenin 

yetkileri arasındadır. 

 

Kanunlarda öngörülen cezaları vermek encümenin yetkilerindendir. Eski 

düzenleme ise İl encümeni il özel idaresinin görevleri ile ilgili konularda 

yasaklayıcı tedbirler ve kararlar alabilir. Yönetmeliklere ve yasaklayıcı 

tedbirlere ve alınan kararlara uymayanlar hakkında ceza kararı verebilir, 

müeyyideler uygulanmasını kararlaştırabilir şeklindedir. 

 

Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş milyar Türk 

Lira’sına kadar olan ihtilafların sulhen halline karar vermek ve taşınmaz mal 

satımına, trampa  edilmesine ve tahsisine ilişkin kararları uygulamak, süresi 

üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek ile belediye sınırları 

dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek eski 

düzenlemedir. Yeni düzenleme de; Belediye sınırları dışında umumun 

eğlenmesine, dinlenmesi, yiyip içmesine mahsus yerlerle benzerlerinin ücret 

tarifelerini meslek teşekküllerinin görüşlerini de alarak düzenlemek ve sınıfları 

tespit etmek, bu gibi yerlerde diğer işyerlerinin açılma, kapanma ve öğle 

dinlenme saatlerini belirlemek ve ilan etmek encümenin görevidir şeklindedir. 
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Vali tarafından havale edilen konularda görüş bildirmek iken eski hali 

ise kanun il özel idarelerine verilen görevlerle ilgili olarak valinin havale 

edeceği her konu hakkında görüş bildirir şeklindedir. Son olarak kanunlarla 

verilen diğer görevleri yapmak encümenin görevidir. 

 

            2.5.3.2. İl Encümeninin Çalışma Esasları 

 

İl encümenine vali veya genel sekreter başkanlık eder. Encümen her 

hafta toplanmak zorundadır. Encümen, haftada en az bir defa olmak üzere 

önceden belirlenen gün ve saatte toplanır. Başkan acil durumlarda encümeni 

toplantıya çağırabilir. 

 

Encümen üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların 

salt çoğunluğuyla karar verir. Oyların eşitliği durumunda başkanın bulunduğu 

taraf çoğunluk sayılır. Çekimser oy kullanılamaz. 

 

Encümen gündemi vali tarafından hazırlanır. Encümen üyeleri gündem 

maddesi teklif edebilir. Encümen, gündemindeki konuları en geç bir hafta 

içinde görüşüp karara bağlar. Alınan kararlar başkan ve toplantıya katılan 

üyeler tarafından imzalanır. Karara muhalif kalanlar gerekçelerini de açıklar. 

 

Vali kanun, tüzük, yönetmelik ve il genel meclisi kararlarına aykırı 

gördüğü encümen kararının bir sonraki toplantıda tekrar görüşülmesini 

isteyebilir. Encümen, kararında ısrar ederse karar kesinleşir. Bu takdirde, vali, 

kesinleşen encümen kararının uygulanmasını durdurur ve  idari yargı 
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mercilerine yürütmeyi durdurma talebi ile birlikte on gün içinde başvurur. İtiraz 

Danıştay’ca en geç altmış gün içinde karara bağlanır. 

 

Encümen başkan ve üyeleri, münhasıran kendileri, ikinci derece dâhil 

kan ve kayın hısımları ve evlatlıkları ile ilgili işlerin görüşüldüğü encümen 

toplantılarına katılamazlar. Encümene sonradan monte edilen genel 

sekreterin dışında yeni yapılanma içermeyen düzenlemede vali yardımcıları 

sistemin dışına itilmiştir. Vali adına encümene başkanlık edebilen vali 

yardımcıları, şu an ne toplantılara katılabilir ne de her hangi karar 

mekanizması içinde bulunamazlar. Burada yerelleşme değil ama devlet 

memurları arsında görev değişimi olmuştur. 

 

2.5.4. İL ÖZEL İDARE PERSONELİ 

  

Belirli bir personel politikasına sahip olmayan özel idareler bu gün 

özellikle ilçeler ve mahrumiyet bölgelerinde personel sıkıntısı çekmektedir. 

Mevcut personelin çoğunluğu da hizmetin gerekli kıldığı yetenek ve bilgi 

donanımından uzaktır. 

  

T.B.M.M.'nin  “24.12.1923 Gün ve 469 Sayılı” yorum kararı ile özel idare 

memurları da “31.03.1926 Gün ve 788 Sayılı Memurin Kanunu” kapsamına 

alınmıştır. 

 

 “1050 Sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu” özel idarelerin bütçe hesap 

ve işlemlerinin kapsamına alınmıştır. 
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Özel idare personelinin emeklilik işlemleri “14.01.1933 Gün ve 2097 

Sayılı Vilayet Hususi İdarelerinden Maaş Alan Memur ve Muallimlerin Tekaüt 

Maaşları Hakkında Kanun”la düzenlenmiştir. 

 

Yeni düzenleme ile beraber norm kadro çalışması devam edecektir ki il 

özel idaresi personeli de bu karmaşadan uzaklaşacaktır. 

 

Toplum kalkınması alanında özel idare personelinin önemi 

kanıksandığından daha farklıdır. İş ve işlemlerin takibi profesyonel kadrolarca 

yerine getirilmesi gerekir iken günümüzde mülki idare amirlerinin devlet 

memurları arasından yetenekli olanları ilgili alanlara yönlendirilmeleriyle 

başarı sağlanmıştır. İl özel idarelerine belediyelere sağlanan imtiyazlar 

sağlanır ise sözleşmeli personel ile konularına daha hâkim çalışanları 

istihdam olanağı sağlanmış olacaktır. Şirvan örneğine bir özel idare çalışanı 

ile yapılan çalışmalar tezimizin konusudur. Tarım ilçe müdürlüğünde sekiz 

eleman çalışırken ilçe özel idaresinde memur bulunmaması neden il özel 

idarelerin toplum kalkınması anlamında yetersiz olduğunun göstergesidir. 

 

Yeni düzenleme ile hukuk camiasına kazandırılan il özel idaresi genel 

sekreterini öncelikle incelemek gereklidir.  

 

2.5.4.1. İl Genel Sekreteri 

   

Genel sekreter, il özel idaresi hizmetlerini vali adına ve onun emirleri 

yönünde, mevzuat hükümlerine, il genel meclisi ve il encümeni kararlarına, il 
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özel idaresinin amaç ve politikalarına, stratejik plan ve yıllık çalışma 

programına göre düzenler ve yürütür. Bu amaçla il  özel idaresi  kuruluşlarına  

gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar. 

 

Genel sekreter yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden valiye 

karşı sorumludur. 

 

Toplam nüfusu 3.000.000'a kadar olan illerde, ihtiyaca göre en fazla iki, 

nüfusu bunun üzerinde olan illerde en fazla dört genel sekreter yardımcılığı 

kadrosu ihdas edilebilir. 

 

Genel sekreterlik kadrosuna atananlar, büyük şehir belediyesi bulunan 

illerde genel idare hizmetleri sınıfına dâhil bakanlık genel müdürü, diğer 

illerde ise genel idare hizmetleri sınıfına dâhil müstakil daire başkanı için ilgili 

mevzuatında öngörülen tüm haklardan aynen yararlanırlar; bunlar valinin 

teklifi ve İçişleri Bakanlığı’nın onayı ile atanır. 

 

2.5.4.2. İlçe Özel İdare Memurları ve Özel İdarenin Diğer Personeli 

             

Norm kadro ilke ve standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel 

Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Bu ilke ve standartlar 

çerçevesinde norm kadro çalışmasını il özel idaresi yapar veya yaptırır. 

 

İl özel idaresi personeli, vali tarafından atanır ve ilk toplantıda il genel 

meclisinin bilgisine sunulur. 
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Genel sekreterlik kadrosuna atananlar, Büyükşehir belediyesi bulunan 

illerde genel idare hizmetleri sınıfına dâhil bakanlık genel müdürü, diğer 

illerde ise genel idare hizmetleri sınıfına dâhil müstakil daire başkanı için ilgili 

mevzuatında öngörülen tüm haklardan aynen yararlanırlar; bunlar valinin 

teklifi ve “İçişleri Bakanlığı”nın onayı ile atanır. 

 

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmekte olan memurlar, 

valinin talebi, kendilerinin isteği ve kurumlarının muvafakatiyle il özel 

idarelerinin birim müdürü ve üstü yönetici kadrolarında görevlendirilebilirler. 

Bu şekilde görevlendirmelerde “657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 68. 

maddesinin (B) bendinde” öngörülen şartlar dikkate alınır. İl özel idarelerinde 

bu şekilde istihdam edilen kamu kurum ve kuruluşları personeli kurumlarından 

izinli sayılırlar. Bu personelin görevlendirildikleri süre zarfındaki, 

görevlendirildikleri kadroya ait her türlü malî hakları ile kurumları tarafından 

karşılanması gereken sosyal güvenlik ve benzeri diğer hakları il özel idaresi 

tarafından ödenir. İzinli oldukları müddet, terfi ve emekliliklerinde hesaba 

katılır ve terfi haklarını kazananlar başkaca bir işleme lüzum kalmaksızın terfi 

ettirilirler. Bu şekilde görevlendirilenler, görevlendirme süresinin sona 

ermesinden itibaren on beş gün içerisinde yazılı olarak eski kurumlarına 

başvurmaları halinde en geç bir ay içerisinde kadrolarına, kadroları kaldırılmış 

veya kadrolarına zorunlu sebeplerle atama yapılmış ise durumlarına uygun bir 

kadroya atanırlar. 

  

Vali yardımcıları sistemin dışında kalmış olsalar da, yeni düzenlemeler 

kaymakamları güçlendirmiş hatta ilçe özel idarelerin sanki biraz oluşumuna 
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katkı sağlar durumuna gelmiştir. Çeşitli imkânsızlıklar içinde ilçe düzeyinde 

özel idare hizmetlerini yürütmeye çalışan özel idare memurları, idari 

kademede kaymakamların değerli birer yardımcıları olagelmişlerdir. Eğitim 

noksanlığına rağmen pratikten yetişen bu kişiler hizmetin yürütülmesinde özel 

becerileriyle yararlı olmuşlardır. 

  

Genel sekreter olarak atanan mülki idare amirlerinin bu görevde geçen 

süreleri meslekî kıdemlerinde geçmiş sayılır. Bu şekilde atananlar genel 

sekreterlik görevinin sona ermesinden itibaren bir ay içerisinde İçişleri 

Bakanlığı tarafından meslekî kıdemlerine uygun görevlere atanırlar. 

Sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar hariç olmak üzere il özel 

idaresi memurlarına, başarı durumlarına göre toplam memur sayısının 

%10’unu ve devlet memurlarına uygulanan aylık katsayısının 20000 gösterge 

rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere, çalıştıkları 

sürelerle (hastalık ve yıllık izinleri dâhil) orantılı olarak, encümen kararı ile 

yılda en fazla iki kez ikramiye ödenebilir. Büyükşehir belediyelerinin olduğu 

yerlerde bu rakam 30000 olarak uygulanır. 

 

Çeşitli imkânsızlıklar içinde ilçe düzeyinde özel idare hizmetlerini 

yürütmeye çalışan özel idare memurları, idari kademede kaymakamların 

değerli birer yardımcıları olmuşlardır. Eğitim noksanlığına rağmen pratikten 

yetişen bu kişiler hizmetin yürütülmesinde özel becerileriyle yararlı 

olmuşlardır. 

 

 



 58 

İL ÖZEL İDARELERİNİN GÖREVLERİ 

      

2.6.1. İl Özel İdaresinin Görev ve Sorumlulukları 

            

İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;  

İl özel idaresi, gençlik, spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; ilin çevre 

düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, 

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

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

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

ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde, imar, yol, su, 

kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma; orman köylerinin 

desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri 

belediye sınırları dışında yapmakla görevli ve yetkilidir. 

 

Merkezi idare tarafından yürütülen görev ve hizmetlere ait yatırımlardan 

ilgili bakanlıkça uygun görülenler, il özel idareleri eliyle de gerçekleştirilebilir. 

Bu yatırımlara ait ödenekler, ilgili kuruluş tarafından o il özel idaresi bütçesine 

aktarılır. İl özel idaresi bu yatırımların yüzde yirmi beşine kadar olan kısmı 

için kendi bütçesinden harcama yapabilir. Merkezi idare, ayrıca, desteklemek 

ve geliştirmek istediği hizmetleri proje bazında gerekli kaynaklarını ilgili il özel 

idaresine aktarmak suretiyle onlarla işbirliği içinde yürütebilir. Bu kaynak ve 

ödenekler özel idare bütçesi ile ilişkilendirilmez ve başka amaçla 

kullanılamaz. Aslında bu maddede görüldüğü üzere yerelleşmeden anlaşılan 

yetkilerin validen alınıp başka kurumlara dağıtımından başka bir düzenleme 
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değildir. Başka amaç için kullanılamayan ödeneği kim gönderiyor ise o işin 

asıl sahibidir. Sadece işin yükü merkezin istediği alanda kullanılmak üzere 

yerele gönderilmektedir. 

 

İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, Büyükşehirlerde 

Büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte 

yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından 

onaylanır. 

 

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî 

durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak 

belirlenir. 

 

İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun 

yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar 

gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. 

 

Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük 

ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından 

sağlanır. Koordinasyon sağlama yetkisi il valisine verilmiş olsa bile kanuni 

düzenleme içersine il özel idaresinin hizmeti nasıl ve ne şekilde yapılacağını 

belirtmek, aslında aşırı merkeziyetçiliğin artmasının sonucudur. İl genel 

meclisleri kendi mali özerkliklerine kavuşturulmadığı sürece gerçek yerel 

özerklik sağlanamayacaktır. 
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 2.6.1.1. Sağlık İle ilgili Görevleri  

 

İl özel idaresi sağlık, eğitim, spor, çevre, trafik ve kültür hizmetleriyle 

yaşlılara, kadın ve çocuklara, özürlülere, yoksul ve düşkünlere yönelik 

hizmetlerin yapılmasında ilde dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde 

etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına 

yönelik programlar uygular. 

 

Gönüllülerin nitelikleri ve çalıştırılmalarına ilişkin usul ve esaslar İçişleri 

Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. (5302 Sayılı Kanunun 

65. maddesi) 

 

Şirvan sosyal açıdan Batı standartlarına erişemediğinden il özel 

idaresinin imkânları kullanılarak anayasamız 5.Maddesindeki sosyal devlet 

olgusu gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Öncelikle kadının toplumdaki yerini 

sağlamlaştırma açısından evden dışarı çıkıp toplumsal sürece girmesi 

hedeflenmiş bu amaç için kadınların çekinmeden gidip gelebilecekleri ev 

kiralanmış, evde bir doktor (bayan), hemşire ve gelen kadınların çocuklarının 

bakımı için bir adet anasınıfı öğretmeni görevlendirilmiş, evin ihtiyaçları da 

kaymakamlıkça karşılanmıştır. 

 

İl genelinde yapılan bu uygulama ilk zamanlarda yeterli ilgiyi görmese 

de birkaç ay sonra yöre kadınlarımızın gözbebeği olmuş çocukları ile toplum 

merkezlerine gelen bayanlar dışarı çıkabilmenin mutluluğu yanında bu 

merkezlerde dokudukları kilimlerden para kazanmışlar, genç kızlar çeyizlerini 
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hazırlamış, okul çağına girecek çocuklar ilk eğitimini almaya buralarda 

başlamıştır. Sağlıklı ve bilinçli bir toplum için il özel idaresi üzerine 

düşenlerden bir görevini de yerine getirmiştir.   

 

2.6.1.2.  Çevre Sağlığı İle İlgili Görevleri 

 

İl özel idareleri “İl Özel İdare Kanununun 78/10. maddesi’yle il dâhilinde 

hastane, imar hane ve sağlık tesisleri kurmakla yükümlü tutulmuşturlar. 

 

“10.07.1953 Tarih ve 6134 Sayılı Kanun”la özel idare hastanelerinin, 

genel meclis kararı ile bedelsiz olarak sağlık ve sosyal yardım bakanlığınca 

devri olanağı sağlanmıştır. 

 

İl özel idareleri kısıtlı maddi imkânları karşısında sağlık alanında 

kendisine düşen görevi gereği gibi yerine getirmeleri eskiden olduğu gibi 

şimdi de mümkün görünmemektedir. Günümüzde tıbbın gelişen boyutlarının 

eskiyen mevzuat ve yine sınırlı maddi imkânlarla ayak uydurmak özel 

idarelerimiz için mümkün değildir. Ama birinci basamak sağlık kuruluşları her 

zaman devletin gözetimi denetimi altında olmasının dışında sağlık sektöründe 

özelleşmek zorunluluk halini almıştır. Zaten, özel idarelerinde merkezi idare 

karşısında yapacağı (kırsal alandaki çevre sağlığı hizmetleri hariç) pek bir şey 

kalmamıştı. Yeni düzenleme ile beraber eğer özel idarelere kaynak sağlanır 

ise sorunların yerinden zamanında çözülebileceği beklentisi oluşmuştur. 
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 “5302 Sayılı Kanunun a ve b maddeleri”nde çevre sağlığı sadece çevre 

olarak belirtilmiştir 

Gençlik, spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; ilin çevre düzeni plânı, 

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

turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk 

yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, 

binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına 

ilişkin hizmetleri il sınırları içinde; imar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, 

acil yardım ve kurtarma orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park 

ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında il özel idareleri 

yetkilendirilmiştir. 

 

Zaten kanunun değişmeden öncede anılan kanunlarla verilen bu 

görevlere ilişkin özel idarelerin doğrudan doğruya herhangi bir faaliyetine ve 

harcamasına rastlanmamıştır. 

 

2.6.1.3. Sosyal Yardımla İlgili Görevleri   

 

Yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere yapılacak sosyal hizmet ve 

yardımlar il özel idarelerin görev alanlarındandır. Toplum kalkınmasının önemli 

ayaklarından bir tanesi de sağlıklı toplumun beraberinde sosyal dengelerin iyi 

oluşturulduğu fakirlik ve yoksulluk kavramının çözümlendiği toplum düzenidir. 

 

Muhtaç asker ailelerine yardım için ödenek ayırmak  (4109 Sayılı Asker 

Ailelerine Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun, madde 11) 
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İl özel idareleri kanuni görevleri olduğu halde kanunla kendisine verilecek 

yukarıda sayılan görevleri fiilen hiç yapmamakta idi. “5302’nin 6. maddesinin a 

Bendinde” aynen sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk 

yuvaları ve yetiştirme yurtları; sayılarak yine genel anlamda il özel idaresi 

yetkilendirilmiştir 

 

2.6.1.4.  Bayındırlıkla İlgili Görevleri  

 

İl özel idarelerine yol yapım görevi “İl Özel İdaresi Kanununun 78/1” ile verilmiş 

olsa da “5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında 

Kanunun 18. Maddesi” ile bu görev fiilen Karayolları Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir.  

 

Ayrıca 1962 yılında çıkarılan “Köy Yolları ve Bakım Yönetmeliği” ile köy yolları 

için özel idarelerin bütçelerine para koymaları zorunlu hale getirilmiştir.  

 

1964 yılında Köy İşleri Bakanlığı’nın kurulması ile “16.07.1964 Gün ve 66/3349 

Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı” ve hazırlanan protokollerle il yollarının yapım ve 

bakımı Karayolları Genel Müdürlüğü’ne devredilmiştir. İl özel idareleri bugün il yolu 

yapmamaktadır.  

 

İl özel idarelerinde köy elektrifikasyonu konusunda mevzuatla bir görev 

verilmemiştir.  
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Ancak son yıllarda Başbakanlığa bağlı bir kuruluş olan Köy Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü’nün İçişleri Bakanlığı kanalı ile il özel idarelerine devri sağlanmıştır. Bir 

bakıma doğru olan bu uygulama bir bakıma da yanlıştır. Çünkü anılan genel 

müdürlükte bulunan makine parkının önemli kısmının il özel idarelerinin mülkiyetinde 

olması neden yönetiminde özel idarelerine ait olmadığı sorusunu çağrıştırsa da var 

olan merkezi yapı içerisinde yerelleşmeyi nasıl etkiler onun da hesabının yapılması 

gereklidir.   

 

İl özel idareleri yukarıda sayılan hizmetlerin ifa için yeterli teknik personele 

sahip değildir. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün devri beraberinde önemli 

sorunları da il özel idarelerine taşımıştır.  

 

2.6.1.5. İlköğretim ile İlgili Görevler 

 

“İdare-i Umumiye-i Vilayet Kanununun 78/9. Maddesi”yle “İlköğretim 

sağlanması için genel ve gerektiğinde gezici ilkokullar, ilk öğretmen okulları, işçiler ve 

fakir kimseler için gece okulları ve ilçelerde orta dereceli okullar, liseler açılması ve 

yapılması ve bunların eğitimle ilgili kanunlar uyarınca yönetilmesi ve gözetilmesi”, 

denilerek il özel idarelerine eğitim alanında verilen görevler sayılsa da, 5302 ile 

eğitimle ilgili tüm uygulamalar eski düzenleme içinde kalmıştır. 

 

2.6.1.6. Eğitim İle İlgili Diğer Görevler 
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“222 Sayılı Kanun”un okul öncesi eğitimi kapsayan anaokullarının devlet özel 

idareleri, belediyeler, özel ve tüzel kişiler tarafından açılmasını isteğe bağlamıştır 

(madde 6, 13). 

 

“İ.U.V. Kanun”u ilköğretim binalarının yapımını ve eğitimin yürütülmesi görevini 

il özel idarelerine vermiştir (3360 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu Madde 78/9 ve 5166 

Sayılı Kanun Madde 3, 4) ama yeni kanunda böyle bir düzenleme yoktur.  Bu görev 

fiilen Bayındırlık Bakanlığı tarafından yerine getirilmektedir. 

 

 2.6.1.7.Kültür ve Sanatla İlgili Görevler: 

 

İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; …kültür, sanat, 

turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, … İl özel idaresinin görev alanı içindedir. 

 

Yukarıda görüldüğü gibi özel idarelerin kültür alanındaki görevleri bugün 

tamamen merkezi idare tarafından yerine getirilmektedir. Esasen bu görevler 

alanında özel idarelerin faaliyet göstermelerine de akçalı yönden pek olanak 

yoktur. 

 

2.6.1.8. Tarım İle İlgili Görevleri  

 

İl özel idarelerinin tarım alanında yüklendiği görevleri “İl Özel idaresi 

Kanununun 78/4. maddesi” şöyle açıklamıştır: "Örnek ve deneme çiftlikleri, tarlaları, 

fidanlıkları ile tarım okulları ve damızlık hayvan ve tarım araçları depoları kurulması, 
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tarımsal ürün ve ehli hayvan sergi ve yarışmaları, at yarışları düzenlenmesi ve 

parasal ödül verilmesi, ürünlerin cinslerini iyileştirmek ve ilin iklimine uygun yeni 

ürünlerin yetiştirmek için parasız fidan tohum dağıtılması, tarım merkezleri olan 

yerlerde herkesin yararlanabileceği biçimde, harman ve kalbur eleme makineleri ve 

diğer tarım aletleri sağlayacak çiftliklerin kiralanması, tarım müzeleri ve tarım 

yardımlaşma ortaklıkları (Kooperatifler) kurulması, hâsılı tarımın gelişmesini 

sağlayacak her şeyin yapılması ve uygulanması  

 

 Tarımın gelişmesi ile ilgili görev “3203 Sayılı Ziraat Vekâleti Vazife ve Teşkilat 

Kanununun 6. maddesi ile Tarım Bakanlığına 5433 sayılı Devlet Üretme Çiftlikleri 

Görev ve Kuruluş Kanunun 2. maddesi” ile bu kuruluşa ve “6964 Sayılı Ziraat Odaları 

ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun 3. maddesi” ile de ziraat odalarına geçmiştir. Bu 

görev il özel idarelerince hiç uygulanmamıştır. 

 

Fidanlık koruma ve bedelsiz fidan ve tohum dağıtımı görevi uygulanmaya 

çalışılmış ve fidanlıklar kurulmuştur. Ancak, işletme güçlükleri nedeniyle bu fidanlıklar 

zamanla Tarım Bakanlığı’na verilmiştir. 

 

“1528 Sayılı Yabani Ağaçların Aşılanması Hakkındaki Kanunun 32. maddesi” 

yabani ağaçların aşılanması ve aşıcı yetiştirmek için kurslar açılması yolunda görev 

vermiştir.  

 

 “İl Özel İdaresi Kanununun 78/5. maddesi” ile il özel idarelerine orman 

yetiştirmek konusunda görev verilmişse de bu görev fiilen hiç yapılmamış ve 1945 
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yılında çıkarılan “4785 Sayılı Kanun” ile il özel idarelerinin ormanları 

devletleştirilmiştir. Görev bugün Orman Genel Müdürlüğü’nce yürütülmektedir (6831 

Sayılı Kanun madde 57, 59)  

 

Özendirme amacıyla tarımsal sergi ve yarışmalar düzenleme görevi il özel 

idarelerince yerine getirilmemiştir. 

 

 “İl Özel İdaresi Kanunu”nun il tarımının gelişmesi için her türlü tedbirin 

alınmasına ilişkin “78/4. maddesi”nin bugün il özel idarelerince uygulanması imkânı 

kalmamıştır. Görev merkezi idareye bağlı kuruluşlarca ifa edilmektedir. 

 

 Tarım araçları için depolar açmak ve tarım araçları sağlayarak çiftçilere 

kiralamak ya da satmak konusunda “İl Özel İdaresi Kanunu”nca yüklenen görev hiç 

uygulama alanı bulamadan Tarım Bakanlığı’na geçmiştir.  

 

Tarım yardımlaşma ortaklıkları özel idarelerce hiç kurulamamıştır. Görev 

bugün Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri’nce yerine getirilmektedir. 

 

İl özel idareleri uygulamada hiçbir tarım müzesi açmamıştır. 

 

“1936 Tarih ve 3039 Sayılı Çeltik Ekimi Kanunu”yla verilen görevi ise özel 

idareler çeltik komisyonlarına ait bütçe ve saymanlık işlerini yapmak dışında fiili bir 

işlem yapmamıştır. 
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2.6.1.9. Hayvancılık İle İlgili Görevler 

 

Ehli hayvan sergileri ve yarışmaları düzenlemek görevi  “İl Özel İdaresi 

Kanunu” ile il özel idarelerine ve “3203 Sayılı Kanun”la da Tarım Bakanlığı’na 

verilmiştir. Bu görev bugüne kadar il özel idarelerince gereği gibi yerine 

getirilmemiştir. Görevin tamamen il veteriner müdürlüklerince yerine getirilmesinin 

daha uygun olacağı kanaatindeyiz. 

 

 “İl Özel İdaresi Kanunu ve 904 Sayılı Islahı Hayvanat Kanunu” il içinde at 

yarışları düzenleme görevini il özel idarelerine vermiştir. Bugün at yarışları Türkiye 

Jokey Kulübü tarafından düzenlenmektedir. İl Özel idareleri bugün bu alanda her 

hangi bir çalışma yapmamaktadır. 

 

 “904 Sayılı Islahı Hayvanat Kanunun 12. maddesiyle cirit alanlarının ayrılması 

görevi il özel idarelerine verilmişse de bu görev özel idarelerce pek rağbet 

görmemiştir. 

 

 Suni tohumlama konusunda da “904 Sayılı Kanun” ile il özel idarelerine 

verilen görev “6893 Sayılı Kanun’’ ile Tarım Bakanlığı’na geçmiştir. Suni tohumlama 

çalışmalarına il özel idareleri de akçal imkânları ölçüsünde katkıda bulunmuşlardır. 

 

Damızlık hayvan depoları kurmak ve ortak depolar için damızlık sağlamak 

(tabiî tohumlama) görevi “İl Özel İdaresi Kanunu” ile il özel idarelerine verilmiştir. Bu 
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görev sonradan “904 Sayılı Kanun”la Tarım Bakanlığı’na, geçmiştir. Bu görevi bugün 

fiili olarak Tarım Bakanlığı yürütmektedir. 

 

Verimsiz hayvan neslinin önlenmesine yönelik (iğdiş giderlerini karşılamak ve 

bu nedenle ölen hayvanların bedellerini ödemek ) görevini “904 Sayılı Kanun” ile il 

özel idarelerine verilmiş ise de görev “6893 Sayılı Kanun”la Tarım Bakanlığı’na 

geçmiştir. 

 

İl özel idareleri “904 Sayılı Kanun”la kendilerine verilen hayvan yemi sağlama 

görevini şimdiye kadar yerine getirmemişlerdir. 

 

Bulaşıcı hayvan hastalıklarıyla savaş konusunda; hayvanların sağlık zabıtası 

hakkındaki kanunun 38. maddesi ile özel idarelerin bütçelerine belirli bir ödenek 

koymaları zorunluluğunu getirmiş ve bu kanun hükmüne açıklık getiren hayvan sağlık 

zabıta nizamnamesinin 506. maddesinin (e) fıkrası daha il özel idarelerini bulaşıcı 

hayvan hastalıkları ile savaş için ödenek ayırmakla yükümlü tutmuştur. Bu hükümlere 

dayanarak bazı il özel idareleri bütçelerine bu konuda pek ez bir ödenek koymuşlar 

ve merkezi idarenin yetersiz kaldığı yer ve zamanda bu ödenekler kullanılmıştır.  

 

Bulaşıcı hayvan hastalıklarını haber verenlere il özel idarelerince ödül 

verilmesini hükme bağlayan “1234 Sayılı Hayvanların Sağlık Zabıtası Hakkında 

Kanun”un ilgili maddesi bilindiği kadar uygulama alanı bulamamıştır. 
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2.6.1.10.Ekonomik Görevler 

 

İl özel idarelerine ekonomik alanda görev “İl Özel İdaresi Kanununun 78/6, 7, 

8. maddesinde aşağıda belirtildiği şekilde verilmiştir. 

  

“İl’e ait yerli tasarruf ve kredi sandıkları (bankalar) kurulması veya kurulmasına 

izin verilmesi” (3360 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, madde78/6). 

 

Bu görev il özel idarelerince bugüne kadar yapılmamıştır. “10.06.1930 

Tarihinde 1711 Sayılı Tasarruf Sandıkları Kanunu” çıkartılmış. Bu kanunda “7129 

Sayılı Bankalar Kanunu” ile yürürlükten kalkmıştır. Bu hizmet bugün resmi ve özel 

bankalarca yerine getirilmektedir. 

 

"Uygun yerlerde, sanayi odaları açılması ve bunlarda yerel ihtiyaçlara cevap 

verecek sanatların öğretilmesi, yeni sanayi ürünlerinin özendirilmesi için yarışmalar 

düzenlenmesi, sergiler açılması ve parasal ödül verilmesi, yerel sanayiye ait müzeler 

kurulması" (3360 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, madde 78/7). Bu görev “3614 Sayılı 

Ticaret Vekâleti Teşkilat ve Vazifelerine Dair Kanunla Ticaret Bakanlığı”na 

devredilmiştir. Sergi ve panayırların açılması ise “5590 Sayılı Ticaret ve Sanayi 

Odaları ve Birlikleri Hakkındaki Kanunla” bu odalara verilmiştir. “1580 Sayılı Belediye 

Kanununun 15/63. maddesi”yle de aynı görev belediyelere verilmiştir. "Gereken 

yerlerde ticaret odaları ve ticaret borsaları açılması, sergi, pazar ve panayırlar 

düzenlenmesi, hâsılı ticarete dönük işlerin geliştirilmesi ve yerel servetin çoğaltılması 

için gereken önlemlerin alınması" (3360 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, madde 78/8). 

Bu konuda da il özel idarelerinin fiili uygulamasına rastlanmamıştır. İlk odalar “1326 
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Tarihli Ticaret ve Sanayi Odaları ve 1304 Tarihli Simsar ve Tellal Nizamnamesi”yle 

kurulmuştur. Daha sonra konuyu “5590 Sayılı Kanun” belli esaslara bağlamıştır. 

 

Sayılan görevlerle bugün il özel idarelerinin hiçbir ilgileri kalmamıştır denebilir. 

Görev alanı tamamen merkezi idarenin yetki ve denetimindedir. 

 

2.6.1.11 Diğer Görevler 

 

 “İl Özel İdareleri Kanununun 78. maddesi” özel idare yatırımlarını genel 

meclisçe 5 yıllık programlara bağlanmasını öngörmüş ise de özel idarelerin 

bugüne kadar bu programları yapmadıkları tespit edilmişlerdir. Yine bu 

bağlamda “772 Sayılı Kanun”la kurulan “Çarşı ve Mahalle Bekçileri Örgütünün 

Her Türlü İşlemlerinin Yürütülmesi Konusunda Kanunun 1.12.13.22 ve 44. 

maddeleri” ile il özel idarelerine bazı görevler verilmiştir. “772 Sayılı Kanun”da 

çarşı ve mahalle bekçilerinin giderlerin halktan toplanması öngörülmüş ise de 

“920 Sayılı Kanun”la giderlerin devlet tarafından karşılanmaya başlanmış ve gider 

karşılığı özel idarelere gönderilmeye başlanmıştır.  

 

 “237 Sayılı Taşıt Kanunu”nda “15.06.1961 Gün ve 631 Sayılı Kanun”la 

yapılan değişiklikle İçişleri Bakanlığı’nca lüzum görüldüğü takdirde il özel idare 

bütçelerinden valilere taşıt satın alınması ve genel bütçe ödeneği tükendiğinde vali 

ve kaymakamların taşıt araçlarının onarım ve işletme giderlerinin aynı bütçeden 

karşılanması olanak dâhiline girmiştir. Vali taşıt araçlarının çoğu il özel idare 

bütçelerinden alınmıştır.  
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2.7. İL ÖZEL İDARELERİNİN GÖREVLERİ AÇISINDAN BUGÜNKÜ DURUM 

 

İl özel idareleri hakkında yapacağımız çalışmaya yol gösterici olması amacıyla 

yapılan bir araştırmadan alınan idari reformun geçireceği aşamaları belirtmek 

istiyorum.  

1-  Araştırma, danışma ve tartışma, 

2-  Tavsiyelerin ve gerekçelerin tespiti, 

3-  Tavsiyelerin karara bağlanması,  

4-  Uygulamaya geçiş, 

5-  Uygulamanın izlenmesi, kontrolü ve değerlendirmesi, 

 

Özel idareler konusunda bu beş aşamadan üçü gerçekleştirildiği halde 

reformun uygulanma safhasına bugüne kadar bir türlü geçilememiştir. 1948 ve 1951 

yıllarında hazırlanan tasarılar kanunlaşmıştır. Daha sonra idareyi ve idari metotları 

yeniden düzenleme komisyonu yerel yönetimler konusunda Prof. Fehmi YAVUZ' a bir 

araştırma yaptırmış ve bu araştırmadan yararlanılarak hükümete "Mahalli İdareleri 

Yeniden Düzenleme Konusunda Hazırlanacak Mevzuat ile İlgili Genel İlkeler" adı 

altında bir metin sunulmuştur. Hükümet bu metne dayanarak bir tasarı hazırlamıştır. 

Bu tasarının gözettiği amaç ve ilkeler şöyle sıralanmıştır.  

 

a- 1961 anayasasının vazettiği esaslara uygun bir özel idaresi vücuda 

getirmek, 

b- İlin müşterek ve yerel nitelikteki hizmetlerini bu idarelere vermek, 



 73 

c- İlçeler tüzel kişilik verilerek günün ihtiyaçlarını ve toplum kalkınması 

metodunun uygulanmasına olanak sağlamak, 

ç- İdari vesayetin sınırlarını daraltmak, il özel idarelerine daha geniş yönetsel 

ve yerel özerklik vermek, 

d- Dağınık ve zor uygulanan bugünkü idari vesayet ve yetkilerini kolayca ve 

süratle uygulanabilecek hale getirmek, 

e- İl özel idareleri arasında işbirliği imkânlarını arttırmak, 

f- Planlı kalkınma gereklerine uygunluğunu sağlamak, çalışmalara plan 

kavramını katmak, 

g- İl özel idaresi personelinin bu idarelerin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte 

yetişmelerini sağlayacak olanak sağlamak, 

h- Devlet yardımını, şartlı akçal ve teknik yardım şeklinde iyi değerlendirmek, 

ı- Merkezi idareyi eğitici ve yetiştirici bir yönde yetiştirmek, 

Ancak bu tasarı da yasalaşamamıştır. Ayrıca 1972 yılında yine 

kanunlaşmayan tasarıda İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır. 

 

Hizmetin daha etkin ve yaygın hale getirilmesi açısından il özel idareleri 

örgütünün ilçe düzeyinde kurulması üzerine öneriler getirilmiştir. Kişisel kanaatimiz 

önerinin uygulanması halinde hizmetin etkin ve yaygınlığına katkıda bulunacağıdır. 

İlçe özel idare örgütleri de önerdiğimiz il özel idareleri modeli şeklinde kurulabilir ve il 

özel idarelerinin görevlerine paralel ilçe düzeyinde görevler yüklenebilirler. Üçüncü 

beş yıllık (1973–1977) kalkınma planında ise il planlamasına dayanan bir strateji 

benimsenerek şöyle denilmiştir: 
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"Kanuni paylar dışındaki transferlerden oluşan mahalli idare yardım ve fonları 

dağınıklıktan kurtarılacak uzun vadeli projelerin gerçekleşmesine hizmet edecek belli 

kriterlere bağlanarak tek elden yürütülecektir. Bu fondan yapılacak yardımların il 

(yerel yönetimler) planlamasında etkin araç olarak kullanılmasını sağlamak için il özel 

idarelerinin emrine tahsisini gerçekleştirecektir. Özerk nitelikte yerel yönetim idari 

birimleri olan belediyeleri ve köyleri disipline almak için bu fonlar il özel idareleri 

aracılığıyla kullanılacaktır." 

 

Böylece özel idare görevleriyle orantılı akçal güçlerini destekleyici bir fon teşkili 

öngörülmüş olmaktadır. Bu amaçla 1972 yılından itibaren DPT bütçesine ödenek 

konmuştur. 

 

Bizim kişisel görüşümüz özel idareleri yapı olarak merkezi idarenin bir organı 

haline getirilerek çalıştırılması ve ağırlıklı görevinin ise merkezi idari birimleri arasında 

koordinasyon sağlamak olmasıdır. Böylece idari yapımızda bugüne kadar eksikliği 

duyulan koordinasyon eksikliği de ortadan kalkmış olacaktır. Yalnız şunu belirtmekte 

yarar vardır ki, koordinasyonun hizmetlerin etkinliğini arttırmasını isteniyorsa merkezi 

yönetimin taşradan il düzeyine kayması gerekmektedir. Bölgesel kuruluşlar yönetim 

yapımızda hem dağınıklığa yol açmakta hem de il düzeyindeki -vali nezdinde- 

denetim ve yetki alanından kaçma olarak anlaşılmakta ve yorumlanmaktadır. 

 

Bu noktada yapılan çalışmaların toplum kalkınması açısından 

değerlendirilecek olursa; iller vasıtasıyla merkezin yetkisi taşraya iletilmeye 

çalışılsa da sonuç alınamamış hatta il özel idarelerine var olan güveni 
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sarsmıştır. Bu nedenle il özel idarelerinin eski yapısı üzerinde ısrar etmenin 

bugün için hiçbir anlamı ve esprisi kalmamıştır.  

 

Bugün görevlerine ve akçal olanaklara bakılacak olursa il özel idareleri 

dört bacağı kopartılmış pireden farksızdırlar. Örgütün yapısı korunarak 

görevlerde yapılacak düzenlemeler pireye bir iki bacak takmaya 

benzeyecektir. Belirlenecek görev ve paralelinde sağlanacak akçal olanaklarla 

beraber örgüt yapısının da önerdiğimiz gibi merkezi yönetimin kuruluşları 

arasında koordinasyon görevi yapacak şekle dönüştürülmesi yararlı olacaktır. 

Demokratik devlet düzeni içerisinde önemli bir yeri olan il özel idarelerinin 

kendilerine verilen görevleri gereği gibi yerine getire bilmeleri sağlıklı bir idari 

yapıya, nitelikli personele ve yeterli akçal kaynaklara kavuşturulmaları ile 

mümkündür.  

 

İl özel idarelerine iç düzen raporu da uzun liste olarak sayılan 

görevlerden şunlar verilebilir:  

 

2.8. İL ÖZEL İDARELERİNİN GELİR-GİDERLERİ VE BÜTÇELERİ 

 

2.8.1. Özel İdare Gelirleri  

 

İl özel yönetiminin gelirleri çok azdır ve zaman içinde kaybolmaktadır. 

1961 yılında il özel yönetim gelirleri devlet gelirlerine oranla %2,17, 1971'de   

%2,1 1972'de %1,84 1975’te devlet gelirlerine oranı %0,93 yani %l'in 

altındadır. Daha sonra çıkan “3400 Sayılı Yasa” bunu düzeltti ve yükseltti. 
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Oran 2,30'a kadar yükselmesine rağmen 1985 sonlarında tekrar oran 1,70'e 

düşürüldü. Görüleceği üzere bu oranlarla il özel idaresinin işlevini yerine 

getirmesi mümkün değildir. 

 

İl özel idarelerimiz genel bütçeden bugün yüzde 1.70 pay almaktadır. 

Bunların 1.12 ‘si nüfusa göre dağıtılmakta, geriye kalan binde 58 de fonlara 

intikal etmektedir. İl özel idarelerin harcamalarının toplam kamu 

harcamalarındaki payı ise halen yüzde 2–3 civarındadır.  

 

Özel idare gelirleri “İl Özel Yönetimi Kanununun 80. Maddesi”nde 12 

fıkra halinde aşağıdaki gibi sayılmıştır:  

 

1-  Özel kanunlarla tanınmış vergi,  resim ve harç gelirleri  

2-  Genel bütçe gelirlerinden ayrılacak paylar  

3-  Genel, katma ve özel bütçeli idarelerden aktarılacak paylar 

4-  Her çeşit teşebbüs ve faaliyet karşılığında sağlanacak gelirler  

5- Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle 

değerlendirilmesinden doğacak gelirler 

6- “3194 Sayılı İmar Kanunun 42. Maddesi”ne göre tahsil edilecek para 

cezaları 

7- “3194 Sayılı İmar Kanunu” gereğince verilecek inşaat ruhsatı ile yapı 

kullanma izninden alınacak paylar  

8-  Tahvil ve hisse senet faiz ve temettüleri ile bunların itfasından veya 

satışından elde edilecek gelirler ve bankadaki paraların faiz ve diğer gelirleri  

9-  Hizmet karşılığında alınacak ücretler 
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10-  Her türlü bağışlar  

11- Milli park statüsünde bulunmayan, doğal güzellikleri taşıyan veya 

tarihi harabe niteliğinde olup Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca ücretli girişe tabi 

tutulmayan yöreler için valilerin teklifi Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın onayı ile 

alınacak giriş - gezi ücretleri  

12-  Diğer gelirler  

 

2.8.2. Özel İdarelerin Gelirlerinde Uyulacak Esaslar 

 

İl özel idarelerinin gelirlerinin yeniden tespitinde göz önünde tutulacak 

hususlar şöyle sıralanabilir:  

 

a- İl özel idaresinin gelirleri saptanmadan önce, görevleri açıkça 

belirlenmelidir. Sonra görevleri yapmaya yetecek kadar gelir ayrılmalıdır. Bu 

idareleri şimdiye kadar olduğu gibi sadece verilen paraya göre iş yapan 

(emanet komisyonu) kuruluşlar olmaktan kurtarmak gerekir.  

 

b- İl özel idarelerine ayrılacak gelir kaynakları belirlendikten sonra 

kaynakların kullanılması konusunda bu idarelere mümkün olan ölçüde geniş 

tasarruf yetkisi verilmelidir. 

 

c- Tamamen bu idarelere bırakılacak gelir kaynakları pay verilecek 

devlet gelirleri ve pay oranları saptanmalı ve devlet gelirlerinden ayrılan 

payların hiç bir kayba uğramadan ve geciktirilmeden özel idarelerine ulaşması 

sağlanmalıdır. (Yeni kanun tasarısı ile bu sağlanmaya çalışılmıştır.) 
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ç- İl özel idarelerine devlet bütçesi ve çeşitli fonlardan yapılan yardım 

ve kredilerin dağıtım yöntem ve kuralları idareler arasındaki sosyal ve 

ekonomik dengesizlikleri giderecek şekilde saptanmalı ve uygulaması da 

titizlikle incelenmelidir. 

 

d- Bu idarelerde görev-gelir dengesi daima korunmalı, kaynak 

sağlamadan yeni görev verilmemelidir. 

 

e-  İller Bankası kredilerinden yararlanma imkânları genişletilmelidir 

 

 

2.8.3. Borçlanma 

 

Devamlı bir gelir kaynağı olmamakla birlikte il özel idareleri kanunla 

belirtilmiş hizmetler için belirli miktarlarda borçlanabilirler. 

 

“3360 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 131. maddesine göre ; "İl genel 

meclisi, bayındırlık işleri ve sağlık ihtiyaçlarına ve milli eğitim işlerine 

harcamak üzere aşağıdaki şartlara uygun olarak borçlanma akdine de karar 

verebilir.” 

 

Toplamı özel idare bütçesinde belirtilen olağan gelirlerin 1 yılığının 

1/3’ünü geçmeyen borçlanmalar valinin önerisi ve il genel meclisinin kararı ile 

yapılır. 
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Bu miktarlardan daha fazla ve toplamı özel idare bütçesindeki olağan 

gelirlerin 1 yılığının karşılığı kadar olan borçlanma akdine il genel meclisi 

kararı ile gerek gösterilecek borçlanmalar için Cumhurbaşkanın onayı gerekir. 

Bir veya daha çok sayıda borçlanma toplamı senelik olağan gelirlerin miktarını 

geçecek olursa kanunla izin almak gerekir. 

 

2.8.4. Özel İdare Giderleri  

 

“İl Özel İdaresi Kanununun 82 ve 83. Maddeleri” il özel idarelerinin 

giderlerini olağan ve olağanüstü bütçe ayrımı yaparak saymıştır. Ancak bugün 

bütçeler bu ayrıma göre düzenlenmemektedir. 

 

Bütçe tekniği açısından devlet giderleri ile biçimsel benzerlik sağlamak 

amacı güdülerek il özel idarelerinin bütçeleri şöyle sınıflandırılmıştır.  

 

2.8.4.1. Cari Harcamalar 

 

a- Ödenekler: İl genel meclisi üyeleriyle il daimi komisyon ve üyelerin 

ödeneklerini kapsar. 

b- Personel Giderleri: Devlet memurları kanunu ile memurlara verilmesi 

öngörülen akçal ve sosyal ödemeleri kapsar. 

c- Yönetim Giderleri: Döşeme ve demirbaş, kırtasiye, basılı kâğıt ve 

defter, yayın gibi büro malzemesi alımı, kiralanan binaların kira bedellerinin 

karşılanması, taşıma ve taşıtma giderleri, su, temizlik, aydınlatma ve ısıtma 

gibi harcamaları kapsar. 
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ç- Hizmet Giderleri: Özel idare mülklerinin korunması, sigorta ve vergi 

giderleri, mahkeme harçları, tahsil giderleri, özel idare hizmeti gören birimlerin 

bu hizmetlerle ilgili araştırma, inceleme, burs ve kurs giderleriyle taşıt işletme 

ve onarım, malzeme alım giderleri gibi harcamaları kapsar. 

d- Kurum Giderleri: Özel idarenin basımevi, öğrenci yurt ve 

pansiyonları, tedavi kurumları, huzurevleri, fidanlıklar... Giderleri gibi 

giderlerdir. 

e- Çeşitli Giderler: İş evleri ve iş yerleri, turizm ve tanıtma, tören, temsil 

ve ağırlama, binaların ve makinelerin bakım ve küçük onarım giderleri bunlar 

arasında yer alır. 

2.8.4.2. Yatırım Harcamaları              

 

a- Etüt ve Proje Giderleri: Tarım, madencilik, imalat, sanayi, enerji, 

ulaştırma, hizmetler ve turizm, konut, eğitim, sağlık sektörü gibi hizmet konu 

ve sorunları itibarıyla etüt proje giderleri ile teknik personel ücretlerini kapsar. 

b- Yapı, Tesis ve Büyük Onarım Giderleri: Bir üstteki bölümde belirtilmiş 

sektörler itibarıyla yapı, tesis ve onarımlarla teknik personele bu alanda 

yapılan harcamaları kapsar. 

c- Makine teçhizat ve taşıt alımlar ve büyük onarım giderleri sektörler 

itibarıyla bu konularda yapılmış alım ve büyük onarımlarla bu alanda 

personele yapılan harcamaları kapsar. 

 

2.8.4.3. Sermaye Teşkili ve Transfer Harcamaları  

Kurumlara katılma payları ve sermaye teşkili: Ortaklık ve birliklere katılma 

paylarını, işletmelere ve döner sermayeli idarelere ödemelerini kapsar. 
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2.9. SONUÇ 

 

5302 sayılı yasa ile il özel idaresi yerelleşmede gerekli ataklığı 

yakalamış görülse de aslında eksiklik kendini ulusal düzeyde birlikte 

göstermektedir. Ulusal birliğin sağlanmasında valiliğin etkisi tekrar eski 

gücüne getirilip, daha düzeni görev dağılımı yapılır ise toplum kalkınması 

ivme kazanacaktır.    

 

 Toplum kalkınmasını sadece bir bölgenin kalkınması olarak anlamak ile  

toplum kalkınmasının amacı dışına çıkmış oluruz. Merkezin yerel yönetim üzerinde 

vesayet denetimi benzeri bir yapılanma tamamen ortadan kaldırılmalıdır.Bu denetim 

iller de valiler ilçeler de kaymamaklarca yerine getirilmelidir.merkezle yerel arasındaki 

koordinasyon sağlandığın da bir noktada başlayan gelişme ülkenin tamamına 

yansıyacaktır. 

 

 Sadece merkezin yetkilerinin hakim olduğu bir idari yapı, nasıl yıkılmaya 

mahkum ise sadece yerelin hakim olduğu bir yapıda ülke genelinde dengesizliğe ve 

ileriki süreçlerde kaosa neden olabilecektir. Devlet yönetimin de ister yerel düzeyde 

olsun ister ulusal düzeyde olsun yetkileri olanların mutlaka cezai sorumlulukları 

dışında idari sorumlulukları da olmalıdır. 

 

 Böylece İl özel idareleri’nin hukuksal yapısı değiştirilir iken yerel bir birim olan 

kurumun merkezi otorite ile arasında ki bağlantı yeniden değerlendirilmiştir. vali’nin 

konumu sorgulanmış, 3360 sayılı yasa da il genel meclisi’nin ve il daimi encümeninin 
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başkanı olan vali’nin il genel meclisi başkanlığına son verilmiş, il daimi encümeni il 

encümeni haline getirilerek, vali’nin başkanlığı korunmuştur. 

 

 Vali’nin il genel meclisi kararlarını idari yargı yoluyla denetlenmesi 

uygulanması getirilmiştir. Böylece yerel bir organ olan il genel meclisi vali’nin ya da 

merkezin denetimi veya koordinasyonu dışında kalmıştır. Belki de en önemli 

değişiklik il özel idarelerinde vali’nin iş ve işlemlerini takip eden vali yardımcısı’nın 

herhangi bir fonksiyonu kalmamış, onun yerine il genel sekreteri kavramı idari 

yapımıza dahil olmuştur. 

 

 İl genel meclisi ile vali arasında bir köprü vazifesi verilen il genel sekreterine 

5018 Sayılı Kamu Mali Kontrol Yasası gereğince harcama yetkisi unvanı da verilince 

üst denetici konumunda kalan vali’nin harcamalara müdahalesi görünür düzeyde 

azalmıştır.  

 

 Acaba vali’nin yetkisinin, vali yardımcısının yetkisinin il genel sekreterine devri 

toplum kalkınması açısından nasıl bir sonuç doğuracaktır. Bilindiği üzere toplum 

kalkınmasında bir yörenin insanına yerel ve merkez ortaklaşması ile kalkındırmak 

amaçtır. Acaba 5302 sayılı yasanın değişiklikleri bunu sağlayacak mıdır? Yoksa yerel 

bazda politik sorunlara neden mi olacaktır. 
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 BÖLÜM III 

 

3. İLÇE YÖNETİMİ 

 

3.1. GİRİŞ 

 

Şu ana kadar toplum kalkınması kavramını araştırdık ve il özel 

idarelerinin tarihsel süreci içerisinde hukuki yapısını tanımladık. Alt bir hedef 

olarak, “İlçe Özel Yönetimi” kavramına ulaşmaya çalışacağız. Bu suretle 

toplum kalkınmasının ana sürecinin başlangıç noktası olarak il özel 

yönetiminden ilçe özel yönetimine ulaşmaya çalışacağız. 

 

3.2. Neden İlçe Yönetimi? 

Bugüne kadar yerel yönetim sistemimizde kırsal yörelere hizmet 

götüren kesimin, merkez yönetimin taşra kuruluşları ve yerel yönetim 

birimleriyle birlikte, üstlendiği işlevi etkinlik ve verimlikle yürütmekten uzak 

düştüğü görülmektedir. Çünkü yerel birimin ihtiyaçlarının sınıflandırılması bu 

ihtiyaçların bütçelendirilmesi merkez tarafından katı bir yaklaşım içinde 

çözüldüğünden çözümsüzlük kırsal kesimlerin kaderi olmuştur. 

 

Bu noktada amacımız, ( araştırmalarımız ve gözlemlerimiz sonucunda) 

Türk İdari Yapısı içerisinde “ilçe”nin, yerel birimler için temel hizmet birimi 

işlevi üstlenmeye yatkın bir birim olduğudur. 
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İlçeye tüzel kişiliğe sahip bir yerel yönetim birimi niteliği kazandırılarak; 

“İlçe Özel Yönetimi” adıyla bir birim kurulduğunda, bu birimin kırsal yöreler 

için temel hizmet birimi işlevini aksatmadan yürüteceği ve böyle bir 

düzenlemenin taşra sosyal, siyasal ve ekonomik yapısıyla bağdaşacağı 

görüşü içindeyiz. 

 

Böyle bir düzenleme, doğal olarak, kırsal yörelere hizmetler üzerinde 

karar verme yetkisinin kullanımı bakımından rol ve statü değişiklikleri 

yaratacaktır. Bir başka deyişle taşra yönetim sisteminin demokratik yerinden 

yönetim ilkesine ağırlık verilerek yeniden düzenlenmesi, taşrada bulunan 

yerel bürokrasinin etkinliğini artırırken merkezin bürokratlarının etkinliği yol 

gösterici ve danışman rolü taşıyıcı düzene çevrilmesi sonuçlarını 

çıkarabilecektir. 

 

İlçe özel yönetimi kurulduğunda, il özel yönetimi varlığını daha da 

etkinleşecektir. Bu durumda il özel yönetiminin kırsal yörelere doğrudan 

hizmet götürmek yerine, ilçe özel yönetimi için destek, eşgüdüm ve denetim 

işlevi yapması, ayrıca yalnız ilçeler arası ve ilçe boyutlarını aşan bir kamu 

hizmeti yürütmekle sorumlu olması uygun olabilir.33 

 

Bu açıklamayı destekler nitelikte örneği Mahalli İdareler Reformu Yasa 

Tasarısı’nın 4. maddesinde görebiliyoruz. Bu madde merkezin yetkilerinin ne 

olacağının ana çizgileri verildikten sonra yerel yönetimlerin yetkilerinin de ana 

hatlarını belirtilmiştir. 

 
                                                           
33 Selçuk YALÇINDAĞ, İlçe Özel Yönetimi, Sevinç Matbaası, Ankara, 1977, s. 45. 
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“Bakanlıklar, mahalli idarelerin kendi sorumluluk alanlarına giren 

hizmetlerin ulusal ve bölgesel düzeyde koordinasyonunu sağlar. İl ve İlçelerde 

koordinasyon vali ve kaymakamlar tarafından sağlanır. 

 

Bakanlıklar, kendi sorumluluk alanına giren hizmetlerle ilgili konularda 

mahalli idarelere rehberlik eder, teknik destek sağlar ve personelinin eğitimine 

yardımcı olur. 

 

Bakanlıklar, mahalli idarelerle ilgili olarak, kanunlarla tanınmış vesayet 

yetkilerinin gerektirdiği karar, izin ve onay verme yetkilerini, sınırlarını ve 

kullanım esaslarını yazılı olarak açıkça belirlemek suretiyle vali ve 

kaymakamlara devredebilir. Ancak, yetki devri, devreden bakanın 

sorumluluğunu kaldırmaz.34” 

 

“Yerel yönetimler açısından, hizmetlere ilişkin kararların alınması, 

uygulanması ve denetlenmesi süreçlerinde açıklık ve katılımı sağlayıcı her 

türlü tedbiri almakla yükümlüdür. (madde 4) 

 

Yerel yönetimlerin etkinleştirilmesi sağlanırken, özellikle hala tam 

olarak merkezin etkisinden kurtulamamış bir yönetim sezilse de yerel 

yönetimler bazında bu tür davranışlara girmek dahi Türk İdari Sistemi için 

övünçle söz edilebilecek çalışmalardır. Yine bu bağlamda madde 7’de sayılan 

“İlçe teşkilatının görevleri ve İlçe Meclisi” konusundaki maddeyi aynen 

aktardıktan sonra açıklamalara devam edeceğiz. 

                                                           
34 İçişleri Bakanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Mahalli İdareler Reforma Yasa Taslağı, 
1997,Madde:4 
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“İlçe teşkilatının görevleri şunlardır:” 

a- Özel idare ile ilgili görev ve hizmetleri ilçe düzeyinde yürütmek ve 

ilçede yapılacak özel idare yatırımlarını teklif etmek. 

b- Özel idare gelirlerini tahsil etmek, ilçe tarafından gerçekleştirilecek 

harcamaları yapmak. 

c- Yatırım plan ve programlarına esas olacak ilçe envanterini 

hazırlamak. 

ç- İl özel idaresince verilecek diğer görevleri yapmak. 

 

İlçelerde; ilçe ile ilgili yatırım ve hizmetler hakkında il özel idareleri ve 

diğer kamu kurum ve kuruluşlarına görüş ve önerilerde bulunmak üzere, 

kaymakamın (merkez ilçede vali veya görevlendireceği vali yardımcısının) 

başkanlığında, o ilçenin il genel meclis üyeleri, belediye başkanları, köy ve 

mahalle muhtarları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sivil 

toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan ilçe meclisi kurulur. Vali ve 

kaymakamlar, ilçe meclisini oluşturmak ve çalışmalarını sağlamakla 

yükümlüdürler. İlçe meclisinin kuruluş ve çalışma esasları İçişleri 

Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.(madde 7)  

 

Bu madde demokratik yapılanma açısından incelendiğinde yeterli 

derecede isteneni sağlamadığı görülmekle beraber, ilçe meclisinin kurulması 

açısından takdire şayandır. Bizim savunduğumuz görüşler çerçevesinde bu 

meclisin salt yerel yönetimin elemanlarından oluşturulmamakta yukarıda 

belirtildiği üzere liderlik yapacak ve danışmanlık rolünü etkin bir açıdan 
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yürütebilecek, vali ve kaymakamlara asıl sorumluluk yüklenmiştir. Şahsi 

görüşümüz, anayasal düzeyde yapılacak bir değişiklik ile bu maddenin 4. 

fıkrasına ihtiyaç duyulmadan ilçe bazında anılan çalışmaların çok rahatlıkla 

yapılabileceğini kanıtlamaktadır. 

 

Toplum kalkınması açısından olay irdelendiğinde, köy gibi kalkınma için 

gerekli olan materyalden mahrum olmayan ilçeler, oluşturulacak ilçe meclisleri 

sayesinde yerelleşirken vali ve kaymakam sayesinde merkezden 

uzaklaşmamakta, 4. madde de belirtilen, il ve ilçelerde koordinasyon 

sağlanmakta ve her zaman korkulan bölgeselleşme veya daha açık deyim ile 

ayrılıkçı akımlara engel olabilmektedir. Toplumsal gelişmenin bir kriteri olarak 

genel kabul gören ‘meclis’ çalışmasına demokratik değer kazandırırken mülki 

idarenin ilçelerdeki denetleyici ve yön gösterici rolü asıl etkenliğine 

kavuşacaktır. Eğer yeterli donanıma sahip valiler ve kaymakamlar 

mesleklerini gerektirdiği görevleri yerine getirirler ve ilçe meclislerinin oluşum 

tarzında demokratik unsurların olabildiğince sağlanabilirse, istenilen 

toplumsal kalkınma çabalarının sonuçlanması sağlanabilecektir. 

 

Bu noktada hemen neden vali ve kaymakamların bu konularda lider ve 

koordinatör görevi verilmesi gerektiğini açıklamamız gerektiğine inanıyorum. 

 

Türkiye’de yerelleşme ve demokratikleşme halen Avrupa ülkelerinin 

düzeyine ulaşamamıştır. Ancak, bu demek değildir ki ulaşamayacaktır. Bir 

süre sonra Türk yönetim sisteminin dünyanın en demokratik ve adaletli bir 

sistem olacağından kuşku yoktur. Ancak hiç beğenilmese de “geçiş 
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dönemlerinde”   bu tür aksaklıklar yaşanacaktır. İdari sistemimizin Selçuklu 

sisteminden Fransız sistemine geçişten sonrada ister yerel düzeyde olsun 

ister ulusal düzeyde olsun işlemlerin yürütülmesi için, eğitim olarak iyi 

yetiştirilmiş konusuna hâkim bürokratlara ihtiyaç duyulmuştur. Ancak bugüne 

kadar bu bürokratlara yardım edecek, o bölgenin yapısını anlatabilecek, 

toplumsal kalkınmanın yönünü belirleyecek, harcamaların nasıl prodüktif 

olabileceğini söyleyebilecek yardımcı kuruluşların olmaması yanında vali ve 

kaymakamlarımızın yönetim birimlerinde her konuda sorumlu ve yetkili bazen 

sorumlu ve yetkisiz kılınması anılan bürokratlarının görevlerini hakkaniyetle 

yerine getirmelerine engel teşkil etmiştir. Toplum kalkınmasında yerel yönetim 

birimleri ile merkezi idarenin koordinasyonunun sağlanması istenen hedeflere 

ulaşmayı sağlayamasa da bazı örnekler bize tezimizde yol gösterici niteliğini 

korumuştur. 

 

Bu bağlamda; Erzincan Valisi Recep YAZICIOĞLU, Kelkit Kaymakamı 

Nuri OKUTAN vb. bazı sıra dışı bürokratlar örnektir. Eğer anılan bürokratların 

kullanımına yeterli olanak verilirse ve gereken yasal düzenlemeler yapılırsa, 

toplum kalkınmasının dinamizmini sağlayacaklarını, toplumun isteklerinin 

nasıl karşılanabileceği fiili olarak ispat etmişlerdir.  

 

İşte çabalarında ülkemiz makûs kaderi olan kanunların de-facto yapıyı 

tanıması anlayışı içerisinde 21.yüzyılda hala Mustafa Kemal ATATÜRK’ÜN 

hedef olarak gösterdiği Çağdaş Medeniyet seviyesine ulaşmada bürokratların 

ve yöneticilerin nasıl çalışarak başarılı olduklarının ispatıdır. 
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Toplumsal kalkınmanın oluşumunda kurulacak meclislerde ise ilçenin 

tüm birimlerinin temsili sağlanmalı, ancak bu yapılır iken oluşturulacak 

meclisin bir ihtisas meclisi gibi çalışabilmesi için seçilecek üyelerin eğitim 

düzeylerinden ilçe ile bağlantılarına kadar birçok konunun çok iyi 

düzenlenmesi gerektiği inancındayız.   

3.3. Yönetim Sisteminin Genel Sorunları 

Kırsal yörelere hizmet götürmekle yükümlü yönetim kesimi, tüm yönetim 

sisteminin bir parçası olduğuna göre, önce genel olarak kamu yönetimi sistemimiz 

için bugüne kadar ortaya konulmuş olan bulguları ve gözlemleri inceleyelim:    

Kalkınma Planları, ekonomik kalkınma ve sosyal değişmenin bir aracı olarak yönetim 

sistemimizi sürekli olarak, yetersiz bulmaktadır. 1963’lerde yönetim sistemimiz “esas” 

olarak Osmanlı İmparatorluğu’ndan devralan sistemde, yeni şartlara uydurulmak 

üzere yapılan değişikliklerle ortaya çıkmıştır. Ancak bu değişiklik belirli ilkelere 

dayanmadığından, işbölümü ve koordinasyon bakımından tamamen yetersiz ve güç 

çalışır bir kuruluş meydana getirmiştir. 

 

On yıl sonra durumda bir değişiklik olmadığı III. Beş Yıllık Planda da 

belirtilmektedir. 

 

 Kalkınma planlarının yanında çeşitli bilimsel çalışmalarda varılan yargılar da 

pek farklı değildir. Türk kamu yönetimi üzerinde yapılmış olan ilk geniş kapsamlı 

araştırmanın ürünü olan MEHTAP Raporu’nda35 1963’lerde idare kendisine verilen 

görevleri tam bir etkinlik ve verimlilikle yerine getiremediği belirlenmiştir. 

 
                                                           
35 Mehtap Raporu, TODAİE, 2. Bası, Ankara, 1966, s. 402. 
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1971 yılında kurulan İdari Reform Danışma Kurulunun ertesi yıl yayımlanan 

raporunda, kamu yönetim sistemimizin genel duruma ilişkin olarak yer almış bulgular 

şöyle özetlenebilir: 

“Türk kamu yönetimi birçok yönlerden bugünün gereksinimlerini ve koşullarını 

yanıtlamaktan uzak bulunmaktadır. Yönetim sistemimizin genellikle önceden 

belirlenen amaçları, tüm olanakları en iyi biçimde kullanarak gerçekleştirmeye 

çalışmak yerine, kurulu düzeni, sadece, yerleşmiş aşırı biçimsel yol ve yöntemlerle 

sürdürme eğilimindedir. Yönetim sistemimizde iş yapmama genellikle sorumluluk 

yaratmadığı için girişimde bulunmamak, eylemsiz kalmak, yaygın davranış niteliği 

kazanmıştır. Yönetim gerekli akçal olanaklardan yoksundur. Personel sistemi yetersiz 

ve aksaktır. Görevler kuruluşlar arası düzenli biçimde dağıtılmamıştır. Kuruluşların 

örgüt yapıları, gerçekleştirmeleri beklenen amaçları uygun değildir. 

 

Kırsal yörelere kamu hizmetleri, bilindiği gibi yönetim sistemimizin taşradaki 

kesimi aracılığı ile götürülmektedir. Bu kesimi oluşturan kuruluşlar, bir yanda yerel 

yönetim birimi olan köyler, belediyeler ve il özel yönetimleridir. Öte yanda il sistemi 

içinde il, ilçe ve bucak bölümleri ile merkez yönetimin il sistemi dışındaki öteki taşra 

kuruluşlarıdır.36 

 

Tüm yönetim sistemimiz için yukarıda sözü edilmiş olan bulgular ve gözlemler, 

kuşkusuz bu sistemin taşradaki uzantısı için de doğru ve geçerlidir. Hatta denilebilir 

ki, bu sorunlar, doğal olarak, merkezden uçlara doğru gidildikçe çok kez daha 

belirginleşmekte daha da keskinleşmektedir. 

                                                           
36 İdare Reform Danışma Kurulu Raporu, İdarenin Yeniden Düzenlenmesi-İlkeler, Öneriler, TODAİE 
Yayını, Ankara, 1972, s. 14–18. 
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3.4. Kırsal Alanlara Hizmet Götüren Merkez Yönetiminin Taşra 

Kuruluşları ve Sorunları 

 

Ülkemizde yönetimin taşra örgütlenişi, bilindiği gibi, il sistemine 

dayanmaktadır. Kırsal alanlara yönelen merkez yönetimi hizmetlerinin büyük 

çoğunluğu, Osmanlı İmparatorluğundan devir alınıp, Cumhuriyet döneminde de 

benimsenen il sistemi içinde örgütlenmesi sağlanmıştı. Taşra kuruluşlarının, bir örnek 

ortam içerisin de, önceden saptanmış hedefler doğrultusunda, bir genel yöneticinin 

birleştiriciliği ve bütünleştiriciliği aracılığı ile uyumlu hizmet yapmaları amacı il 

sistemine temel olan düşünceyi oluşturmaktadır. 

 

Merkez yönetiminin taşradaki örgüt yapısının yarattığı karmaşa, il sistemine 

bağlı olan ve olmayan kuruluşlarda, tüm yönetim sistemimize ilişkin bazı sorunlar 

daha belirgin bir biçimde ortaya çıkmaktadır. Örneğin merkez yönetiminin taşra 

kesimi, merkeze oranla daha önemli personel sorunları ile karşı karşıya kalmaktadır. 

Ayrıca kamu görevlilerinin dörtte birinden fazlasının, altı büyük il merkezinde 

toplandığı bilinmektedir. Taşra personelinin sayıca yetersizliğinin yanında, niteliğine 

ilişkin sorunlarda vardır. Taşra personeli için gelişmeleri izleme, yenilikleri öğrenme 

olanaklarından da geniş ölçüde sınırlı olduğu dikkate alınırsa sorunun önemi daha 

açıklıkla belirir. Örneğin günümüzde yönetim sistemimizde yeni yeni gelişmeye 

başlayan hizmet-içi eğitim programlarının çok önemli bir bölümünün, merkez örgütleri 

personeline yönelik olduğu bilinmektedir. 
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Öte yandan taşraya özgü doğal, sosyal ve psikolojik bir dizi etkenin, taşra 

personelinin morali, dolayısıyla çalışma ve işleri başarma istekliliğini olumsuz yönde 

etkilediğini de unutmamak gerekir.  

 

Personel kaynağı yanında akçal kaynak, araç-gereç, bina gibi olanakların da 

taşra kuruluşları için, merkez örgütlerine oranla daha az olduğu herkesçe bilindiği 

malumdur. 

 

Ancak, merkez kuruluşlarında giderek yaygınlaşmakta olan çalışma yol ve 

yöntemlerini iyileştirme ve geliştirme çabaları da henüz taşra örgütlerine kadar 

uzanabilmiş değildir. 

 

Böylece denebilir ki, merkez yönetiminin taşra kesimi, Türk kamu yönetiminin 

genel olarak bulunduğu düzeyden daha alt bir etkinlik ve verimlilik düzeyinde 

çalışmaktadır. 

3.5.  İl Sisteminde Temel Hizmet Birimi Sorunu 

İl sistemimizin kuruluşunda, merkez yönetiminin taşrada kırsal alanlar için 

üstlenmiş olduğu birçok görev bakımından temel hizmet birimi işlevi ile verilmiştir. 

Sistem de il, ilke olarak bir eşgüdüm denetim ve destek birimidir. İl’in doğrudan 

yürüttüğü hizmetler, ilçe idari alanını aşan, ilçeler arası nitelikte olanlarıdır. 

 

Bu temel ilkenin uygulanması olarak başlangıçta tapu ve nüfus kayıtlarının 

tutulması, vergi ve asker toplanması, can ve mal güvenliğinin sağlanması, yargı işleri 
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gibi geleneksel hizmetlerin hemen tümü ve tarım, veteriner, sağlık, ilköğretim gözetim 

ve denetim gibi en önemli teknik hizmetler için ilçe de birimler kurulmuştur. 

İlin sistemde temel hizmet birimi olarak saptanması, ülkenin gerçekleriyle 

tutarlı bir seçim olmuştur. Bu noktada ilçe, eskiden beri halkın gözünde kamu 

hizmetlerinin yerel topluma götürüldüğü önemli bir birim, halkın hemen tüm kamusal 

sorunları için yüzyıllardan beri başvurmaya alıştığı bir devlet kapısı niteliği 

taşımıştır.37 

 

Ne var ki ilçenin sistemde temel hizmet birimi olarak saptanmış 

olmasına karşın, merkez yönetimince bu kademeye kadar yetki devri 

yapılmamış, dolayısıyla ilçe bu işleviyle orantılı karar verme yetkisine, akçal 

kaynaklara, araç ve gereçlere sahip olmamıştır. 

 

İl sisteminin başlangıçtaki bu eksikliğine karşın ilçe, özellikle 1980’lere 

kadar olan dönemde, kırsal yöreler için temel hizmet birimi olma işlevini 

oldukça başarıyla yürütebilmiştir. Bunun nedenleri şöyle sayılabilir: 

 

a-  İlçenin üstlenmiş olduğu geleneksel görevler, insan gücü dışında 

pek fazla kaynak araç-gereç gerektirmeyen hizmetlerdir. Buna karşılık can ve 

mal güvenliğinin sağlanması, vergi ve asker toplanması, nüfus ve tapu 

kayıtlarının düzenle tutulması gibi hizmetlerin taşıdığı öneme paralel olarak 

merkez yönetimi ilçe düzeyinde bu hizmetlere ilişkin kadroları hemen daima 

dolu tutmaya özen göstermiş, bu nedenle bu hizmetlerin yürütülüşünde önemli 

aksamalar olmamıştır. 

                                                           
37 Mustafa AKDAĞ, Türkiye’nin İktisadi ve İçtimai Tarihi,  Cilt: 1 Cem Yayınevi, İstanbul, 1974, s. 401. 
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b- Teknik hizmetler açısından da durum pek farklı değildir. İlçenin görev 

alanına giren, sağlık, veteriner ve tarım hizmetlerinde karmaşık olmayan 

teknolojinin gerektirdiği kaynakların, araç-gereçlerin sağlanması çok zor 

olmamıştır. Zaten bu konularda kırsal yöre topluluklarının hizmet 

gereksinimleri de çok sınırlıdır. Sözü edilen hizmetler için teknik eleman 

kadroları da çok fazla sayıda personel gerektirmemektedir. 

 

c- Teknik hizmetler açısından ilginç bir nokta, ilçelerin kendi görev 

alanlarına yazılı düzen bakımından girmeyen bir dizi teknik hizmeti, 

uygulamada üstlenmiş olmalarıdır. İlçe yönetiminin en çok zamanını alan 

uğraşlardan bir kesimi köy ilkokulu, köy yolu yapım, köylere içme suyu 

getirilmesi gibi hizmetlerdir. 

 

Yasalara göre bunlar il özel yönetimi ya da ilin merkez yönetimine bağlı 

kuruluşlar aracılığı ile yürütülmesi gereken hizmetlerdir. İlke olarak bu 

hizmetlere ilişkin teknik işlevler ildeki örgütlerde görevli elemanlarca 

yürütülmekte, kaynaklar ilden sağlanmakta, temel kararlar ilde alınmaktadır. 

Ama teknik eleman ve kaynak yetersizliği, hizmetlerin istenen yoğunlukta 

kırsal alanlara götürülmesini önlemektedir. İşte bu noktada görevi, fiilen 

ilçelerin üstlendiği görülmektedir. 

 

Kaymakamlar, karmaşık teknoloji gerektirmeyen bu hizmetler için teknik 

eleman sorunu ilçeden eleman sağlayamadıklarında; il sistemi içinde ya da 

dışındaki ilçe teknik elemanlarından yararlanarak çözmekte, hatta teknik 

öğrenim görmemiş, pratikten gelme elemanların yardımından bile 
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yararlanmaktadırlar. Öte yandan kaymakamlar, bu hizmetler için gerekli 

kaynakları da, ilçe statüsü dışında özel yol ve yöntemlerle sağlamaktadırlar. 

Kaymakamların, kırsal yörelerde yaşayanların bu yörelerin altyapısının 

geliştirilmesine ilişkin hizmetlere katkısı, bazen zorlamalara kadar giden yol 

ve yöntemlerle de olsa oldukça geniş ölçüde sağlayabildikleri hep 

bilinmektedir. 

 

ç- İlçe yönetiminin önemli bir yetki sorunu da olmamıştır. Kaymakamın, 

yerel toplulukta, Osmanlı İmparatorluğundan beri süregelmiş olan geleneksel 

saygınlığı ve buna bağlı olarak sağlanan bir sosyal otoritesi vardır. İl sistemi 

içindeki personelin sicil ve disiplin işleri bakımından yasalarla pekiştirilmiş 

olan bu otorite, kaymakamın ilçe birimleri üzerinde kolaylıkla yönetsel yetkiler 

kullanmasını sağlamaktadır. Kaymakamlar, kendi girişkenlikleriyle yürüttükleri 

teknik hizmetler üzerinde ise zaten serbestçe karar yetkilerini 

kullanmaktadırlar.38 

 

Özetlemek gerekirse, merkezin taşra yönetim sistemi var olan sosyo-

ekonomik koşullarla uyum içindedir ve bu ortamda ilçe yönetiminden beklenen 

en önemli hizmetler yani; can ve mal güvenliğinin sağlanması, vergi ve asker 

toplanması gibi geleneksel görevler, etkinlikle yürütülebilmiştir. Üretimin 

artırılmasına, fiziksel ve sosyal altyapının geliştirilmesine ilişkin hizmetler de 

ilçe yönetimi, henüz bozulmamış olan il sisteminin verdiği yetkilerden ve 

sosyo-ekonomik koşulların elverişli ortamının sağladığı olanaklardan 

yararlanarak var olan kaynakları oldukça üst düzeyde kullanabilmiş, bugün bu 

koşullara uygunluğu tartışılsa bile, halk katılımı ve ilçe düzeyinde kamu 
                                                           
38 Selçuk YALÇINDAĞ, İlçe Özel Yönetimi, Sevinç Matbaası, Ankara, 1977, s. 17. 
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hizmetleri arasında eşgüdüm ve uyum sağlayarak, ilçenin kırsal alanlar için 

hizmet birimi işlevi yapmasını gerçekleştirmiştir. 

 

Toplum kalkınması açısından İlçelerin çaresizliği ve kaymakamların 

kişiliklerine bağlı kalan çalışmaların yerel halk ile beraber merkezden 

sağlanmayan yetki ve parasal destekten yoksun kalan kısır döngünün çözümü 

mülki idare ile beraber yerel halkın ortak çalışmasının sonucudur. II. Dünya 

Savaşı’nı izleyen yıllardan başlayarak, ilçelerin bu işlevini yapmaktaki 

yetersizliğinin giderek belirgin hale geldiğini görüyoruz. Bunun nedenleri kamu 

bürokrasisinin toplumsal rolüne ve statüsüne ilişkin olarak ortaya çıkan 

değişmeler, hizmet teknolojisinde gelişmeler ve toplumun yönetiminden 

hizmet beklentilerindeki artışlardır. Bu yeni koşullar içinde ilçe yönetimi 

giderek eski konumunu yitirmekte, kırsal alanlar için temel hizmet birimi olma 

niteliğini koruyamamaktadır. 

 

Bozulma şöyle olmaktadır: 

 

a- Kırsal alanlara yönelik yoğun hizmetlere ilişkin akçal kaynaklar, 

sosyal ve siyasal gelişmenin doğal bir sonucu olarak merkez yönetimince 

sağlanmaktadır. Yerel topluluklardan istenen yalnız ‘oy’ dur. Ama yüzyılın 

birikimi sonucu kabarık düzeylere ulaşan hizmet isteklerine yetecek 

kaynakların tümünü sağlamak olanağı yoktur. Bu nedenle kaynakların 

dağılımında siyasal tercihler yapılması gerekmektedir. 
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Bu tercihlerin yapılması için uygun bulunan düzey il düzeyidir. Çünkü 

vali siyasal niteliği olan bir yöneticidir. İl özel yönetimi de bu kararların 

alınmasının kurumsal çerçevesini oluşturmaktadır. İlçede hem bu kurumsal 

olanak yoktur, hem de kaymakamlar meslekten gelen, bu yönleriyle 

hizmetlere ilişkin kararların alınmasına yaklaşımları, valilerden farklı olabilen 

yöneticilerdir. 

 

b-Yetkiler bakımından da ilçenin durumu farklı değildir. Bir kez 

kaynakların il düzeyinde toplanması ve oradan dağıtılması, il sisteminin 

kuruluşu ile birlikte ilçe için söz konusu olan önemli eksikliğini yani kendisine 

özgü akçal kaynaklara sahip olması sorunu iyice su yüzüne çıkmaktadır. 

İkincisi, ilden aktarılan ve yerel olanak sağlayan sınırlı kaynakların 

kullanımında, kaymakamın geleneksel olarak ilçe düzeyindeki tartışılmaz yetki 

ve otoritesi, bu dönemde üç yönden gelen sıkıntıyla karşılaşmaktadır. 

 

Bunlardan birincisi, taşra politikacılarından gelmektedir. Giderek gelişen 

sermaye sınıfı ve genellikle kasaba eşrafından oluşan politikacılar, ilçede 

yönetim üzerine açıkça ağırlıklarını koymakta, yönetime dışarıdan katılarak, 

kararların alınmasında önemli bir öğe olma durumuna geçmektedir. 

 

İkincisi, kaymakamların bürokratik yetkilerine, yönetim sisteminin kendi 

içinden gelen tehditlerdir. 

 

Üçüncüsü ise, Teknolojide gelişmeye paralel olarak, taşra yönetiminin 

de görev ilkesine aykırı olarak bölge örgütlerinin artmasıdır. Bu gelişmenin 
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1965’lerden bakılırsa, 45 merkezi kuruluştan yarısına yakın kısmının taşrada 

il sistemi dışına çıkması olacaktır. 

 

Böylece, teknik hizmet mensupları tarafından artık dışarıdan bir kişi 

olarak görülmeye başlayan kaymakamlar ilçe örgütlenmelerinden ilçe sınırları 

içindeki kırsal alanlara hizmet götüren teknik birimler üzerinde yetki 

kullanamama sorunu ile karşı karşı yadırlar. Bu durum az da olsa ilçe 

düzeyinde örgütlenen, il sistemine dâhil birimler için de söz konusudur. 

Özellikle tarım, veteriner, sağlık birimleri mensupları, ilçe yöneticisinin 

sarsılan otoritesi karşısında kendilerini, genel yöneticiden çok, ildeki teknik 

birim yöneticisine karşı sorumlu görmektedirler. İl sisteminin zayıf yönlerinden 

birisi olan ikili sorumluluk ilkesi, genel yöneticilerin aleyhine işlemektedir. İlçe 

yönetimin bu yetersizlik durumu, en belirgin olarak kendisini kaymakamların 

kırsal alanlara götüren teknik hizmetler bakımından eşgüdüm sağlayamaması 

olgusunu da göstermektedir.39 

 

Kaymakamların yetkilerini sınırlayan dördüncü etken illerin tutumundan 

doğmaktadır. Siyasal nitelikleri ağır basan düzenlemeler, kırsal alanlara 

yönelik hizmetlere ilişkin özelliklerin saptanması, kaynakların ayrılması gibi 

temel kararları alma yetkisini ilde toplamaktadır. 

 

Özetlemek gerekirse, ilçe kırsal alanları için temel hizmet birimi olma 

niteliği geleneksel hizmetler dışında yitirmekte, bu işlevi en önemli teknik 

hizmetler bakımından, il almaktadır. Ne var ki, bu hizmetlerin kırsal alanlara il 

                                                           
39 Cevat GERAY, Toplum Kalkınmasına Giriş Ders Notları, A.Ü. Eğitim Fakültesi Yayınları, Ankara, 1969,  
s. 33. 
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gibi uzak bir kademeden götürülmesi, yöresel sorunların artması sonucunu 

doğurmaktadır.40 

 

3.6. Merkez Yönetiminin Taşra Kuruluşlarını Düzenleme Çalışmaları 

Ve İlçe 

 

Merkezin taşra örgütlenmesinin kırsal alanlara yönelik hizmetlerinin 

etkinlikleri götürmede yetersiz kalışları, özellikle ulusal kalkınmanın plan 

çerçevesinde gerçekleştirilmesine ilişkin çabaların başlanması belirgin hale 

gelmiştir. I. Beş Yıllık Kalkınma Planında merkez yönetiminin taşra kesimi ve 

demokratik yerel yönetim birimleriyle birlikte tüm yönetim sisteminin yeniden 

düzenlenmesi ekonomik kalkınmanın koşullarından biridir.41 

 

Kalkınma planlarının bu temel ilkesinin ışığı altında, 1963’den sonraki 

dönemde, merkez yönetiminin taşra kuruluşlarının yeni düzenlenmesi 

amacıyla, iki özel araştırma yapılmış, kamu yönetiminin tümünü kapsayan bir 

başka araştırma da, taşra yönetimi bir bölüm olarak yer almıştır. 

 

İlk araştırma, Devlet Planlama Örgütü’nün isteği üzerine 1964 yılında 

yapılmış olan araştırmadır. Bu araştırma sonunda yayınlanan raporda genel 

olarak il sisteminin pekiştirilmesi önerilmekte, bu sistem içinde ilçenin toplum 

kalkınması çalışmalarında etkin rol oynamasını sağlayacak olanaklara 

donatılması istenmektedir. 

 

                                                           
40 Selçuk YALÇINDAĞ, “İlçe Düzeyinde Mahalli İdare Birimi Kurulmalıdır”, AİD, (Eylül 1970), s. 187. 
41 Selçuk YALÇINDAĞ,  İlçe Özel Yönetimi,  Sevinç Matbaası, Ankara, 1977, s. 21. 
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Araştırmalardan ikincisi; İçişleri Bakanlığı’nın 1967 yılında yaptırdığı İç-

Düzen araştırmasıdır. Bu çalışma sonucunda yayınlanan raporlarda il 

sisteminin güçlendirilmesi önerilmektedir.42 

 

Araştırmada da ayrıca il özel yönetiminin geliştirilmesi ve kırsal alanlara 

en önemli alt yapı oluşturucu ve üretimi geliştirici hizmetleri götürmekten 

sorumlu olması öngörülmektedir. Rapora göre, ilçe sözü edilen hizmetlerin 

yürütülmesinde etkin rol oynamalı, bu amaçla da il özel idaresinin bir şubesi 

niteliğinde örgütlendirilmelidir diye önerilmektedir.43 

 

Ne var ki, merkez yönetiminin taşra kesimi, bu raporlarda yer almış 

öneriler yönünden ya da başka biçimde yeniden düzenlemeyi amaçlayan 

sistemli bir girişim bugüne kadar aranmış değildir. Ancak 1998 yılında meclise 

gönderilen çalışmalar ile bundan önce 1983–84 yıllarında yapılan 

değişikliklerle beklenen hedeflere ulaşılmış değildir. 

 

Kalkınma planları açısından I. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın 1963 yılı 

programı ile ilçe toplum kalkınma programlarına ve uygulama birimi olarak 

saptandıktan sonra, ilçenin kendisinden toplum kalkınması alanında bekleyen 

işlevi başarıyla yerine getirmesini sağlayacak bir dizi öneriler üzerinde 

durulmuştur. İlçeyi güçlendirme amacıyla kısa sürede gerçekleştirilebilecek 

görüşler şöyle sayılmıştır. 

 

1- İlçelerin emrine yeterlice taşıt, iş makinesi, araç ve gereç verilmelidir. 

                                                           
42 İçişleri Bakanlığı, İç Düzen Araştırma Raporları, 3.Kitap 
43 A.k. s. 206. 
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2-İlçelerin personel açığı giderilmeli, tarımcı, veteriner, öğretmen, ebe, 

ev ekonomisti, kooperatifçi, kadın halk eğitimcisi gibi elemanlar ilçe 

kadrosuna eklenmeli, var olanların sayısı ve nitelikleri yeterli düzeye 

çıkarılmalıdır. Ayrıca ilçenin teknik gereksinimleri için köy mühendisliği 

kurulmalı ve bu elemanlar ilçe emrine verilmelidir. 

3- İlçelere akçal imkânlar sağlanmalıdır. 

4-İlçe düzeyinde, kırsal alanlara yönelik hizmetler arasında eşgüdüm 

sağlanmalıdır. 

 

Bu konuda çeşitli araştırmalar yapılmışsa da başarılı olmamıştır. Ancak 

1987 yılında Erzincan Valisinin gözetimi altında yapılan çalışmalar il özel 

idarelerinin neleri yapabileceği açısından iyi örnek teşkil etmişti. 

 

3.7. TOKAT SEMPOZYUMU 

 1987 yılında Sayın Tokat Valisi Recep YAZICIOĞLU tarafından 

düzenlenen  "İl Özel İdareleri Başta Olmak Üzere Mahalli İdareler ve Toplum 

Kalkınması Sempozyumu "nda Toplum Kalkınması çalışmalarının pratiğe 

aktarılmasının sonuçları tartışılmıştır. Bilindiği üzere daha önceki dönemlerde 

bazı illerimizde bu konuda çalışmalar yapılsa da sonuçların sempozyumla 

tartışıldığı çalışma yoktur. 

 

Sayın Valinin belirttiği üzere  "- Tokat olayı bir ekip çalışmasının ve 

başta DPT olmak üzere ilgili bakanlıkların Tokat'a diğer illerden farklı olarak 

pilot uygulama programı içerisinde kazandırdığı bir yatırım dizisi, bir yatırım 
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olayıdır Tokat modeli yoktur, çünkü Tokatta uygulanan sistem Türkiye de uzun 

yıllardır idarecilerin ve halkın uyguladığı sistemdir.44  

 

Yukarıda belirtilen çalışmalarda DPT'nin ve ilgili bakanlıkların desteği 

ile 666 köyü olan Tokat'ın 600 köyünde 3 yıl içinde çeşitli inşaatlar 

tamamlanmıştır.45 

 

İlk önce Tokat İl Özel İdaresinin öncülüğünde başlatılan, en başta ve en 

müşahhas örnekler Sayın Vali tarafından şöyle açıklanmıştır ."Tokat’ta 60 

yılda 300 derslik ve lojman yapılmıştır. Barakalar, kümesler, işe yaramaz 

yapılar %80 'i ömrünü tamamlamış binaların tamamı 300 derslik ve lojmandır. 

Aslında lojman 150’dir. Biz buna 3 yılda 800 lojman ilave ettik. Toplam olarak 

bahsedersek ünite olarak 300 derslik ve lojman (Son 60 yılda yapılan ) iki 

buçuk yıla sığdırılmıştır. Bu amaçla DPT 'den pilot uygulama çalışmasından 

aldığımız ödenek toplam (300 derslik ve lojman için ) 5 kusur milyar, bu 

projelerin toplam akçalyeti ise yaklaşık 18 milyar civarındadır. Bunun 6 

milyara çıkması halinde proje tutarı 3 misli olan yatırım paketi 600 köyümüzde 

yaygın bir şekilde neticelendirmiştir. Yine Türkiye de kendi okulunu kendi yap 

kampanyasına benzer bir çalışma ile 176 adet sağlık evi (DPT 'nin pilot 

uygulaması neticesinde gönderdiği 500 milyon TL. Ödenekle )proje tutarı 2,5 

milyara varan bir yatırım 176 köyümüzde gerçeklenmiştir.46 

 

                                                           
44 Beşir ATALAY, İsmail KAHRAMAN, Güngör ERDUMLU, İl Özel İdareleri Başta Olmak Üzere.  8-11 
Haziran 1987, DPT Yayın No: 2173, SBP: 417, Ankara, 1987., s. 1. 
45 a.k. s. 2. 
46 a.k. s. 8. 
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Anlaşılacağı şekilde yatırımların yapılmasında merkezin yapacağı 

destekler nitelikte ki yardımlar il bazında 60 yılda yapılan çalışmaların iki 

buçuk gibi kısa bir sürede tamamlanmıştır. Çünkü halk kendisine yapılacak 

yardımlara imkânları ölçüsünde destek verecektir. Tokat örneği bizlere il özel 

yönetimlerince neler yapılabileceğinin gösteren en çarpıcı örnektir. Bu 

çalışma ile il özel idarelerin yönlendirilmeleri durumunda kendilerinden 

beklenen üzerinde çalışma yapacaktır. O halde il özel idaresinin gerekliliğini 

açıklamalıyız.  

 

 Mülki idarede birçok yeniliğin öncüsü olan Recep Yazıcı oğlu tokat 

valiliği sırasında yerelleşmenin gelişme ile arasında var olan bağlantıyı 

belirlemek üzere 1984 yılında başlanan çalışmalarla ilgili bir sempozyum 

düzenlemiştir. Temelinde 666 köyü ilgilendiren çalışmalar neler olduğuna 

bakılacak olursa; anılan köylerden yaklaşık 600 âdetine öğretmen evi, sağlık 

evi, öğretmen lojmanı, içme suyu, kanalizasyon ve benzeri konular da köylü, 

özel idare ortaklığı ile gerçekleşmiştir. Tokatta 60 yılda 300 derslik ve lojman 

yapılmış bunların da %80 ‘ni kullanılabilir ömrünü tamamlamıştır. 

 

Tokat modeli yoktur, çünkü Tokat’ta uygulanan sistem Türkiye’de uzun 

yıllar, yıllardır idarecilerin, halkın bildiği uygulaya geldiği sistemdir47.Tokat 

modeli de amaç kaynağın ölü yatırıma değil de köklü, daha üretici, daha 

sağlıklı, daha sağlıklı konularda teksiz etmemiz gerekir.48 

 

                                                           
47 a.k.s.1 
48 a.k.s.7 
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Mahalli hizmetler mahallinde planlanır, mahallinde programlanır, 

mahallinde finanse edilir. 49 

 

Halk yönetime katılacak onun sıcaklığını, onun verdiği moral gücünü, 

onun verdiği katılımcı ruhu da hissedecek, devlet kaynak tasarruf edecek, 

mahalli hizmetler daha süratli daha pratik, bürokrasiden arındırılmış şekilde 

daha kısa zamanda, daha az paralarla gerçekleşecek, devlet tasarruf ettiği 

kaynaklarla da büyük projeleri finanse etme, büyük projeleri gerçekleştirme 

fırsat ve imkânı bulacak ve topyekûn kalkınma dediğimiz olay ülke genelinde 

il-il, ilçe-ilçe, köy-köy, bir kalkınma heyecanı, bir yarış içerisinde 

neticelenecektir.50  

 

Yönetim biçimi sağ ya da sol olabilir. Önemli değil. Yeter ki rejim 

demokrasi olsun. Ama sağın ve solun bir ortak tehlikesi var. Her ikisi de 

kumanda etmeye çok alışıklar. 51 

 

Tokat sempozyumu seçilmiş atanmış tartışmasına sahne olmuştur. 

Herkes yetkilerin kendisinde toplanması, karar verme yetkisinin mutlaka 

kendisinde olması için bürokrat ve seçilmişlerin savaşına sahne olmuştur. 

Ama yetkinin kimde olduğu değil doğru kullanımı önemlidir. Örnek olarak 

Turizm Bakanlığınca yapılan oteller nasıl yanlış iş ise belediyelerin de otel 

yapması o kadar yanlıştır. Doğrusu ise bu tür hizmetlerin özelleştirilmesi yani 

özel sektörünün önünün açılması kararlaştırılmıştır. 52 

                                                           
49 a.k.s.7 
50 a.k.s.8 
51 a.k.s.24 
52 a.k.s.18 
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Mahalli idareler demek Anayasada adı geçen bir devlet hükmi şahsiyeti, 

tüzel kişiliği altında 2. derece deki kamu tüzel kişiliklerinden ibaret değildir. 

Mahalli idareler kapsamı içerisine mahalli başka kuruluşlarını da ithal etmek 

gereklidir.  Mesela ziraat odası, ticaret odası, v.b. 53 

 

3.8.  İl Özel İdarelerinin Gerekliği 

 İl özel idareleri konusunda son zamanlarda hız kazanan bir konuya 

değinmek gereklidir. Bu konuyla ilgili olarak  "Bu idarelere ihtiyaç kalmadı, 

bunları kaldıralım "şeklinde, bilim adamlarımızın yazdığı yazılar vardır. Böyle 

bir eleştiriye maruz kalan İl Özel İdareleri tarihsel süreç içerisinde çok 

yıpratılmıştır. Osmanlı İmparatorluğunun son yıllarında ve Cumhuriyetin ilk 

yıllarında yerel yönetimlere verilen inisiyatifler ve görevler, zamanla tek tek 

merkezi idare tarafından üstlenilmiştir. Bugün Türkiye de yapılan her işin, 

atılan her adımın, merkezi hükümet tarafından götürüldüğü, merkezin siyasi 

çerçevesi içerisinde idare edildiği büyük boyutlarda bir kilitlenmeye 

dönüşecek şekilde yetkilerin merkezde toplandığını görüyoruz. 

 

 Günümüzde taşra sitemimizin kırsal yörelere hizmet götüren kesimin, 

merkezi hükümetin taşra kuruluşları ve demokratik yerel yönetim birimleriyle 

birlikte üstlendiği işlevi etkinlik ve verimlilikten uzak düşmüş olduğu 

bilinmektedir.54 

 

Bu nedenle kırsal yörelere hizmet götüren taşra yönetim kesiminin 

günün koşulların uymasını ve istenen yönetsel etkinlik düzeyine ulaşmasını 
                                                           
53 a.k.s.23 
54 a.k. s. 8. 
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sağlayacak biçimde yeniden düzenlenmesini gerektirdiğinde, bu gereksinimi 

merkez yönetimi ile yerel yönetim arasında sağlayabilecek tek kuruluş İl özel 

idareleri olarak görülmektedir.55 

 

 Köy ve ilçe bazında toplum kalkınması tasavvur edildiğinde personel 

kaynağı yanında, akçal kaynak, araç, gereç ve bina gibi olanakların il özel 

idarelerinin ellerinde yeterli olmasa da mevcut olduğu görülmektedir. Ancak 

diğer yerel yönetim birimlerinde olduğu gibi il özel idareleri üzerinde de 

merkezi yönetimin ağır vesayetinin altında bulunması, merkez kuruluşlarında 

giderek yaygınlaşmakta olan çalışma yol ve yöntemlerinin iyileştirme ve 

geliştirme çabaları da henüz taşra örgütlerine kadar uzanabilmiş değildir. 

Hatta merkez yönetiminin taşra kesimi Türk kamu yönetiminin genel olarak 

bulunduğu düzeyden daha alt bir etkinlik ve verimlilik düzeyinde 

çalışmaktadır. 

 

Hükümet programlarında alışkanlık haline gelen "Bürokrasiyle Mücadele 

gibi bu boyutta ve bu ciddiyette bir konun yer alması işin gerçekliğini ortaya 

koymaktadır. Günlük yaşamımızın bir parçası olan bu karmaşa her gün 

binlerce insanın Ankara’ya taşınmasına sebep olmaktadır. En gereksiz 

konudan, en lüzumsuz konuya kadar ve taşra da memur ordusunun sürekli 

büyümesine rağmen, merkez teşkilatlarına bağlı yeni birimlerin yavru gibi 

çoğalmasına rağmen taşrada işlerin yürümediği hatta aksaklıkların hizmetlerin 

yürütülmesine engel olduğu herkesçe kabul görmektedir. 

 

                                                           
55 a.k. s. 3. 
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 Bu nedenle aktivitesini, heyecanını ve moralini yitirmiş, sürekli yazan, 

çizen dertlenen şikâyet edilen bir memur kitlesinin oluşmasına, yukarıda il 

özel idarelerin eleştirilerin dozunun artmasına sebep olmuştur. 

 

Bunun çözümü ise yine yerel yönetimlerdir, il özel İdareleridir. Çarpıcı 

olması açısından Tokat sempozyumunda verilen Örneği aktarmak istiyorum.  

 

"Mahallindeki canlı olayı kâtip yazıya dönüştürdüğünde olayı 

öldürmekte ve başkente yine kâtibin, yine şube müdürünün önüne, cansız 

cenaze olarak gönderilmektedir. Şimdi merkezdeki kâtibin, merkezdeki şube 

müdürünün bu cansız olaya bakışı ve meseleyi teşhis etmesi, tedavi etmesi 

zaten eşyanın tabiatına aykırıdır .”56 

 

Ancak ilginçtir ki, yine aynı sempozyumda dönemin Mahalli İdareler 

Genel Müdürü Muzaffer ECEMİŞ ise merkez yönetimin üstü kapalı 

savunmasını yapmıştır. Ecemiş'e göre ; "Milli sınırlar içinde yaşayan bir 

toplumun genel nitelikteki müşterek ihtiyaçları devlet tarafından görülen 

hizmetlerle karşılanır. Genel menfaatler devlet tarafından gözetilir, korunur ve 

temsil edilir. Hizmetlerin bir bölümü merkezi idare tarafından ifa edilir. Devlet 

tarafından karşılanacak önemine ve genişliğine göre meydana getirilecek bir 

teşkilat derece derece memleketin dört bir yanına yayılır ve söz konusu 

ihtiyaçları karşılamaya çalışır.57 Savunulan görüş gereği olarak merkezin tüm 

yetkileri elinde toplamasında ülkenin genel menfaatlerinin ancak merkez 

tarafından korunabileceği, yerel yönetim kuruluşlarının hatalı 

                                                           
56 a.k.  s 10. 
57 a.k. s. 10. 
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davranabilecekleri ima edilmiştir. Acaba gerçekten yerelleşme üniter devletin 

genel menfaatlerini kötü yönde etkiler mi? 

 

 3.9. Yerelleşme Bölgesel Ayrımcılığa Yol Açar Mı? 

 

Yerel yönetimlere verilecek yetkilerin ileride bölgesel ayrımcılığa yol 

açacağı düşüncesinin yanlışlığını sanırız Tokat çalışması ve diğer çalışmalar 

en iyi şekilde cevaplandırmıştır. 

 

 Yukarıda verilen örneklerden anlaşılacağından yerel yönetimlerin 

yaptığı yerel hizmetlerin özerklik anlayışına yaklaşılmadığı görülmüştür. Eğer 

il bazında, ilin yerel ihtiyaçlarını karşılayacak yetki ve sorumluluklar, yerel 

yönetimlerin kadrosunda bulunan (ister ataması merkez tarafından yapılsın, 

ister halk tarafından seçilsin) kamu görevlilerine aktarılırsa Tokat örneğini 

Türkiye’nin her yerinde uygulamak hiç de zor olmayacaktır. Çünkü yerel 

şartların yine takipçisi, tanımlayıcısı ve çözüm yollarının önericisi yine 

bölgede bulunan devlet temsilcileridir. 

 

Bu noktada il özel idarelerinin fonksiyonu çok önemlidir. Ama son 

yıllarda gelişen yeni bir akım da ilin yerel ihtiyaçlarının karşılanmasına 

yetecek özerkliği farklı anlamlar yükleyerek bölücülük düzeyinde çalışmalar 

yapıldığı göz ardı edilemeyecek bir gerçektir. O nedenle artık yönetim 

sistematiğinin kaçınılmazı olan yerel yönetimlerin çalışmalarını sağlıklı 

yapabilmeleri için farklı grupların özerkliği değişik anlam yüklemelerine engel 

olmak için mülki idarenin dengeleyici rolü göz önüne alınarak mülki idare 
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yeniden yapılandırılarak cumhurbaşkanlığına bağlanmalı ve bu tür gereksiz 

yakıştırmaların önüne geçilmelidir. 

Aşırı merkeziyetçi yapıdan uzak Tokat örneğinde olduğu gibi yerel 

birimlerin kararlarıyla ve imkânlarıyla merkezin 60 yılda yaptıklarını 3 yılda 

yapmak mümkündür. Bunu Tokat halkı, yerel yöneticileri, Tokat’ın devlet 

memurları, DPT ve ilgili bakanlıklar yapmışlardır. 

 

3360 sayılı yasada 1987 yılında yapılan değişikliklerle istenen 

yerelleşme anlayışı sağlanamadığından, daha doğrusu merkezin yetkileri hala 

yerel birimlere aktarılamadığından, 13 Mart 1913 tarihli İdare-i Umumiye 

Vilayet Kanunu ile il özel idareleri yönetilmekte idi.  Bilindiği üzere 3360 sayılı 

yasa 13 Mart 1913 tarihli yasanın bazı maddelerini değiştirmiş, asıl yenilik 

niteliğinde olan merkezin yetkilerinin yerel birimlere aktarılmasını 

sağlayamamıştır. 

 

Yasa yürürlüğe girince öncelikle “mahalli idareler üzerindeki vesayet 

uygulamaları hafiflemiş ve birkaç küçük konu dışında vesayet denetimi 

kalmamıştır. Yerel Yönetimler kendi organları vasıtasıyla karar verme ve 

uygulama, yapma yetenekleri artmıştır.58 

 

3.10. VESAYET DENETİMİ  

 Kanuni düzenlemeden sonra, Tokat örneği ile gündeme gelen 

Anayasamızın 127. maddesinde kendini bulan vesayet denetimi konusuna 

değinerek konuları sonuçlandırmış olacağız. 

                                                           
58 Mahalli İdareler Reformu. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, 1998, s. 
14.  
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“Merkezi idare, mahalli idareler üzerinde 

a) Mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde 

yürütülmesi, 

b) Kamu görevlerinde birliğin sağlanması, 

c) Toplum yararının korunması, 

d) Yerel gereksinimleri gereği gibi karşılanması amacıyla kanunda 

belirtilen esas ve usuller dairesinde idari vesayet yetkisine sahiptir”.  

 

Şeklinde vesayet denetimi kıymetini yitirmiş onun yerini yerel 

özgürlükler oluşturulmuş ve yerel yönetim için iç denetim ve dış denetim 

kavramları oluşturulmuştur. Eğer bugüne kadar kalkınma çabaları başarısız 

olmuş ise bunda en büyük eksiklik dengeli ve düzenli çalışmanın 

sağlanamamasındandır. Kalkınma hukukun kontrolü dışında değil tamamen 

hukuksal çerçevede oluşması zorunluluktur. 

 

Denetim hukuksal süreç içerisinde kalmalı ve yargısal denetimin faal 

hale gelmesi sağlanmalıdır. Yanlış yapan mahalli idare yetkilisi sadece seçimi 

kaybetmekten korkmamalı, bunun yanında cezai sorumluluğunun etkin şekilde 

kendisi etkileyeceğini bilmeli ve kanıksamalıdır. 

 

Vesayet denetiminin amacı yerel idareler üzerinde merkezin 

hegemonyası olarak algılanmamalı, ulusal düzeyde birlikteliğin sağlanması ve 

merkezi yönetim ile yerel yönetim arasında ahengi sağlamanın bir aracı olarak 

algılanmalıdır.  
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Tokat çalışmasından da bir örnek verecek olur isek; bir odacının terfisi 

için Lazım olan 15. derece yerine 14. derece kadrosunun değiştirilmesi 

konusunda talebin ilgili meclislerden sonra muhtelif bakanlıkların 

kademelerinden geçerek Bakanlar Kurulunda görüşülüp yüksek tasdikten 

sonra Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesi şeklindeki idari 

vesayete katılmıyoruz.59 

 

Bu arada idari vesayet konusundaki düşüncelerimiz, yukarıdaki örnekle 

paraleldir. Dünyanın her yerinde idari vesayet olması ulusal bütünlük 

açısından gerekli olsa da vesayetin merkezin hegemonyası altına girmemesi 

merkez hükümetin her istediğini dikte ettirmemesi açısından önemlidir. 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                           
59 A.k. 13. 
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SONUÇ 

 

Tez çalışmamız boyunca il özel idaresinin dünü ve bugünü ile değerlendirmiş, 

toplum kalkınması çalışmaları örneklerle açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışma sadece 

yerel bazda algılanmamış merkezle yerel arasında dengenin nasıl sağlanacağı 

kurgulanmıştır. 

 

Yerel yönetimlerin kalkınması konularında, kısa süre içinde basit ve 

pratik beceriler kazandıran toplum kalkınması yöntemi, mevcut kaynakların 

akıllı kullanılması için gerekli şartları hazırlamalı; kalkınmanın iki ana unsuru 

olan, idare ile halk arasındaki dayanışmayı artırarak, yerel çabaları, ulusal 

çabalara bağlamalıdır. 

 

Islah edilmiş toplumlarda, daha iyi hayat şartlarının yaratılmasında 

önemli roller oynayan toplum kalkınması yöntemi, halk ile idare arasındaki 

güven duygularını geliştirmeli, kendilerini ulusal bünyenin dışında hisseden 

küçük toplum birimlerinin, ulusal bünye ile kaynaşmalarını sağlamalıdır. 

 

Ülke sorunlarına yeni bir yaklaşımla çözüm yolu aramayı öğreten 

toplum kalkınması yöntemi, halk katılışlarını arttırmalı; halk içinde, idari 

kademeler arasında, halkla idare arasında, sosyal girişkenliği kendi kendine 
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yardım ve karşılıklı yardımlaşma ilkelerini geliştirmeli ve kalkınma temposunu 

hızlandırmalıdır. 

 

Yerel girişim ve çabalarla, mahalli üstünlük ve kaynakların 

geliştirilmesinde önemli fonksiyonları olan ve kalkınmanın vazgeçilmez unsuru 

olarak kabul edilen ve demokratik ilkeleri geliştiren toplum kalkınması 

yöntemi; ekonomik ve sosyal kalkınmayı kalkınmanın en uç noktaları olan 

illerden gerçekleştirmeyi amaç edinmelidir. 

 

Kamu hizmetlerinin halk tabakalarına kadar kolayca indirilmesini 

sağlayan, bu hizmetlerden daha çok sayıda insanın, daha adil ölçülerde 

yararlanmasını prensip olarak kabul eden bu yöntem, kalkınma faaliyetlerine 

halkın alın teri, parasını potansiyel gücünü ve durgun enerjisini aktif olarak 

katmak sureti ile devletin yükünü hafifletilmeli küçük yatırımları karşılayarak; 

devletin büyük yatırımlar için ayıracağı finansmanın serbest bırakılmasına ve 

bölünüp dağılmasına yardımcı olmalıdır. 

 

Halkın hissetmediği ihtiyaçlar, bu yöntemle duyulan ihtiyaçlar haline 

getirilmeli, halktan gelen ihtiyaçlara dayalı olarak hazırlanan plan kademeleri 

arasında bağlantıların kurulması aradaki boşlukların doldurulması bu 

yöntemle sağlanmalıdır. 
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ÖNERİLER: 

 

Başarı ile sonuçlanmış bir toplum kalkınması projesi halkın 

davranışlarında ve yaşayışında, amaçlara doğru yönelmiş bir değişiklik 

meydana getireceği gibi, toplumun sosyal sorumluluklarını idrak edebilecek 

bir hale gelmiş olması da gerekir. Böyle bir başarı daha çok tüm toplumca 

yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen tecrübe ve alınan dersler 

sayesinde, kişilerin hem kendi ve hem de toplumların ihtiyaçlarını, 

problemlerini anlama ve bu hususlarda çaba gösterme orantıları ile ölçülebilir. 

Bundan başka, toplumdaki kişilerin, kendi istekleri ve herhangi bir dış baskı 

veya uyarma olmadan toplumların tüm olarak refah seviyesini yükseltmek için 

bazı tedbirler almaya çalışmaları da, çalışmaların başarılı bir sonucudur. 

Başka bir deyişle, toplum kalkınması elemanının, mevcut bütün araç ve 

olanaklardan yararlanarak başlanılan projelerin yürütülmesi, genişletilmesi ve 

bunlara ek daha başka projelerin de uygulanmaya başlanması gibi çabaları 

gösterebilecek bir seviyeye toplumun yükseltilmesi gerekir; bundan başka, 

yine aynı yollardan, toplum kişilerin kendilerine güvenlerini artırıp sorumlu 

birer üye olarak, sosyal görevlerini idrak etmeleri de sağlandığı takdirde, hem 

toplum kalkınması projesi ve hem de görevli elemanın çalışmaları başarıya 

ulaşmış denebilir. 

 

Yerel yönetimlerin kendi aralarında ve merkezi idare ile işbirliği ve 

yardımlaşma olanakları artırılmalı, yerel yönetimlere nitelikli personel 

sağlanmalıdır. 
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İl özel idareleri yeni bir yapılanmaya kavuşturulmalıdır. Bilindiği gibi bu 

idareler, sorumluluk alanı ilin tamamı olan ve ağırlıklı olarak kırsal kesime 

hizmet götüren yerel yönetimlerdir. Bu özellikleri gereği pek çok hizmeti il 

genelinde bir bütünlük içerisinde ve rasyonel bir şekilde yürütme imkânları 

sağlanmalıdır.60 

 

Eğer il özel idareleri konusunda düzenlemeler yapılırsa, bugün çeşitli 

bakanlık ve kuruluş tarafından ayrı ayrı ve öncelikle planlamalarla yürütülen 

pek çok hizmetin ilin gerçek ihtiyaç önceliklerine göre tek elden planlanması 

ve gerçekleştirilmesi sağlanabilecektir.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
60 a.k. s. 16. 
61 a.k,  s.14. 
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