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6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve 

Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Türk Kamu Yönetimi’nde 

önemli değişiklikler yapmaktadır. 6360 Sayılı Kanun ile öncelikle büyükşehir belediyelerinin 

bulunduğu kentlerde; il özel idareleri ve köylerin tüzel kişiliği kaldırılmakta, belediye sınırları ile 

kentin mülki idare sınırları aynı olmaktadır. Bu büyükşehir belediye yapılanması, bütün şehir olarak 

da tanımlanmıştır. 6360 Sayılı Kanun; idari ve mali, siyasi, sosyal ve kültürel sonuçlar bağlamında 

değişiklik yapılmasını gerektirmektedir. Bu düzenleme ile büyükşehir olmanın getireceği avantajlar 

doğrultusunda illere yeni mali kaynaklar ve yatırım olanakları da sunulabilmektedir. 6360 Sayılı 

Kanun ile büyükşehir belediyelerinin bulunduğu otuz il özel idaresi kaldırılmıştır. İl özel idarelerinin 

her türlü taşınır ve taşınmazları, hak, alacak ve borçları, oluşturulacak bir komisyon tarafından, kamu 

kurumları arasında paylaştırılmıştır. 6360 Sayılı Kanun ile il özel idarelerinin kaldırılmasıyla doğan 

boşluğun kapatılması nedeniyle kanun kapsamında her kentte “Yatırım İzleme ve Koordinasyon 

Başkanlığı” kurulmuştur. Kurulan bu yeni birimin amacı, büyükşehir belediyelerinin bulunduğu 

kentlerde kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım ve hizmetlerinin etkin olarak uygulanabilmesi, 

izlenebilmesi ve koordinasyonunun sağlanabilmesidir. 6360 Sayılı Kanun ile 30 büyükşehir belediyesi 

sınırları içinde kalan belde belediyeleri ile köylerin tüzel kişiliği kaldırılmış ve bunlar en yakın ilçe 

belediyesine mahalle olarak bağlanmıştır. 6360 Sayılı Kanun ile büyükşehir belediyelerinin ve il özel 

idarelerinin vergi gelirlerinden aldıkları paylar ile elde edilen gelirden aldıkları oranlar değişmektedir.  

Bu çalışmada; büyükşehir belediye yönetimlerine ilişkin olarak yapılan son yasal düzenlemenin yerel 

hizmetlerin görülmesi ve özellikle idari bağlılık değişikliklerinin etkisi ile katılım, hizmete yakınlık 

ve fonksiyonellik konuları, imar, köy ve belde belediyelerinin tüzel kişiliklerinin kaldırılması, 

büyükşehirlerin sınırları içindeki tarım, mera, çayır ve orman arazisi varlığının kullanımına olası 

etkileri incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre 6360 Sayılı Kanun ile vatandaşların yerel düzeyde 

siyasete ve yönetime katılımının azaltıldığı, seçilmiş kişilere mesafenin önemli ölçüde artış gösterdiği 

dikkati çekmektedir. Belirtilen gerekçelerle “hizmette halka yakınlık” ilkesi kapsamında yapılan yasal 

düzenlemenin Avrupa Yerel Yönetimler Özerlik Şartı’nın 5’inci maddesine aykırılıklar içerdiği ve 

yerelleşmeye hizmet etmediği ortaya çıkmaktadır. 6360 Sayılı Kanun uygulaması ile kentlerde imar 

bütünlüğünün korunması ve geniş ölçekli imar çalışmalarına olanak verilmekte, kentsel taşınmaz 

piyasasının geliştirilmesine olumlu katkı yapılabilmekte ve kentsel altyapı yatırımlarına daha fazla 

kaynak ayrılması yoluyla kentte taşınmaz yatırımlarının olumlu etkilenmesi ve yaşam kalitesinin 

yükseltilmesine katkı yapılmaktadır.    
 

Şubat 2017, 79 sayfa 

 

Anahtar Kelimeler: Yerel yönetimler, kamu hizmetleri, büyükşehir belediyeleri, 6360 Sayılı 

Kanun uygulamaları, kentsel arazi varlığı ve taşınmaz piyasaları. 
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ABSTRACT 

 

Term Project 

 

THE IMPACTS OF THE LATEST LEGISLATIVE ARRANGEMENTS RELATED TO 

METROPOLITAN MUNICIPALITIES ON DELIVERY OF PUBLIC SERVICES AND 

IMMOVABLE MARKETS 
 

Halil ÇELİK 

Ankara University 

Graduate School of Natural and Applied Sciences 

Department of Real Estate Development and Management 

 

Advisor: Prof. Dr. Ruşen KELEŞ 
 

Law No. 6360 on Establishment of Metropolitan Municipalities and Twenty-Seven Districts in Fourteen 

Provinces and Amendment of Certain Laws and Decree Laws has made significant changes in the Turkish 

Public Administration. With the Law No. 6360, in the provinces where metropolitan municipalities are 

located, the legal personalities of the provincial special administrations and villages have been abolished 

and the boundaries of the municipal boundaries and the municipalities of the city become the same. This 

metropolitan municipality structure is also defined as the whole city. Law No. 6360 requires amendments 

in the context of administrative and financial, political, social and cultural outcomes. With this arrangement, 

new financial resources and investment opportunities can be offered to these provinces in line with the 

advantages of being a metropolitan city. With the Law no. 6360, thirty special provincial administrations 

in the provinces where metropolitan municipalities exist have been abolished. All kinds of movable and 

immovable properties, rights, receivables and debts of special provincial administrations are shared 

between public institutions by an established commission. With the Law No. 6360, “Investment Monitoring 

and Coordination Departments” have been established in every city in order to eliminate the gap arising 

from the abolition of special provincial administrations. The aim of this new unit is to ensure the effective 

implementation, monitoring and coordination of the investments and services of public institutions and 

organizations in the cities where metropolitan municipalities are established. With the Law No. 6360, legal 

personalities of municipal villages and villages within the borders of 30 metropolitan municipalities have 

been abolished and these are connected to the nearest district municipality as neighbourhoods. With the 

Law No. 6360, the shares of the metropolitan municipalities and the provincial special administrations from 

the tax revenues and the rates they receive from the income vary.  

 

In this study, the effects of the recent legal regulations related to metropolitan municipal administrations – 

within the context of local service delivery and particularly with the impact of administrative scope changes 

– regarding participation, engagement, closeness to service and functionality, development, removal of 

legal personalities of villages and municipal villages, and the use of agriculture, pasture, meadow and forest 

lands within the borders of metropolitan cities were examined. According to the results of the study, it is 

noted that with the Law No. 6360, the participation of citizens at the local level in politics and 

administration has been reduced and the distance to selected persons has increased significantly. It emerges 

for the stated reasons that the legal regulation made under the principle of “closeness to the community in 

service delivery” includes violations of Article 5 of the European Charter of Local Self-Government and 

does not serve to localization. With the application of Law No. 6360, it has been possible to protect zoning 

integrity of cities and make large-scale development works, positively contribute to the development of 

urban real estate markets and, through allocation of more resources to urban infrastructure investments, 

contributions that positively impact immovable investments and increase the quality of life in cities are 

made.    

 

February 2017, 79 pages 

 

Keywords: Local administrations, public services, metropolitan municipalities, applications of Law no. 

6360, urban land assets and immovable markets. 
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1. GİRİŞ 

1.1 Çalışmanın Önemi ve Amaçları 

Dünyada ve Türkiye’de geleneksel yönetim anlayışının yerini zaman içinde etkin, 

vatandaş odaklı, katılımcı, hesap verebilen, saydam bir yönetim anlayışına bırakmasıyla 

birlikte yerel idarelerin örgütsel yapısında bazı değişimlerin gerçekleşmeye başladığı 

görülmektedir (Dağ ve Kılınç 2017). Özellikle 2012 tarih ve 6360 sayılı sayılı On Dört 

İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile mali yerelleşmenin 

sağlanabilmesi açısından, idari, mali ve teknik açıdan güçlü yerel yönetim yapılarının 

oluşturulması ve aynı alanda birden fazla idare arasındaki görev, yetki ve sorumluluk 

çatışmasına son verilmesi amaçlanmıştır. 6360 Sayılı Kanun ile il nüfusu 750.000’in 

üzerinde olan 14 ilde büyükşehir belediyesi kurulmuş, büyükşehir ve büyükşehir ilçe 

belediyelerinin sınırı il ve ilçe mülki sınırı olarak belirlenerek büyükşehir belediyesi 

bulunan illerde il özel idareleri, belde belediyeleri ve köylerin tüzel kişilikleri 

kaldırılmıştır.  

6360 Sayılı Kanunda ve yerel idarelere, özellikle Büyükşehir Belediyelerine yönelik 

önemli reform niteliğinde düzenlemeler getirilmiştir. Söz konusu kanun ile mali 

yerelleşmenin sağlanmasına katkı sunacak birtakım önemli değişiklikler getirilmiştir. 

Mali yerelleşme açısından mali özerklik kavramı önemli bir belirleyici unsur olarak 

nitelendirilmektedir. Bunun yanında mali özerklik ile yerel idareler açısından hizmet 

sunumunda etkinliğin ve güçlü bir bütçe sürdürülebilirliğinin ulaşılması 

hedeflenmektedir. Ancak kanunda mali yerelleşmenin sağlanması açısından büyük önem 

taşıyan “mali özerklik” ifadesine vurgu yapılmış olmasına rağmen mali özerkliğin 

uygulamaya geçirilmesi açısından gerekli düzenlemelerin yapılmadığı görülmektedir 

(Dağ ve Kılınç 2017). 

6360 Sayılı Kanun kapsamında; otuz büyükşehir belediyesinde il özel idareleri 

kaldırılmış, 1.592 belediye, 16.082 köy kapatılmış ve mahalleye dönüştürülmüş ve 27 

yeni ilçe kurulmuştur. Bu şekilde il özel idarelerinin % 36’sının, belediyelerin % 53’ünün 
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ve köylerin ise % 47’sinin kaldırıldığı belirlenmiştir. Büyükşehir belediyeleri içinde belde 

belediyelerinin kaldırılması ve bunların mahalle yerleşimlerine dönüştürülmesi, köy 

tüzelkişiliklerinin mahalleye dönüştürülmesi sadece yerel hizmetlerin sunum biçimi 

üzerinde etkili olmamakta ve aynı zamanda kentsel mekan üretimi, planlama, yapılaşma 

koşulları ve yerel gayrimenkul piyasalarını da doğrudan etkilemektedir.  Bu çalışmada 

Büyükşehir Belediyesi Sisteminin analizi, 6360 Sayılı Kanundaki değişiklikler ile kamu 

hizmetlerinin görülmesine etkileri ve değişimden etkilenen yerel yönetimlerin sınırları 

içerisinde yer alan taşınmazlara ilişkin sonuçlar incelenmiştir. Çalışmada özellikle 

literatür çalışması yapılarak ilgili kaynaklar derlenmiş ve kapsamlı inceleme sonuçlarına 

göre 6360 Sayılı Kanunun etkilerinin belirlenmesi ve sonuçlarının hem hizmet sunumu, 

hem de yerel mekan piyasasına etkileri yönlerinden analizi yapılmıştır.  

1.2 Çalışmanın Kapsamı ve Sınırları 

Genel gerekçesi iki temel üzerine inşa edilmiş olan 6360 Sayılı Kanun ile hizmet sunumu 

açısından daha etkili ve verimli bir yönetsel yapının inşa edilmesinin amaçlandığı 

belirtilmiş ve bu doğrultuda da demokratik yaşama katkı sağlanmasının öngörüldüğü 

ifade edilmiştir. Bununla birlikte 6360 Sayılı Kanun gerekçesinde; geniş ölçekli planlama 

politikalarının uygulanması, imar bütünlüğünün sağlanması, teknolojiden yararlanılması, 

nitelikli teknik personelin istihdam edilmesi ile verimliliğin artması, etkin kaynak 

kullanımı ve bölümünün sağlanmasına katkıda bulunulması açısından olumlu gelişmeler 

ortaya konulacağına yönelik belirlemelere yer verilmiştir. 

Açıklanan yönü ile inceleme yapıldığı zamanda, 6360 Sayılı Kanun ile idari yapıda, mali 

sistemde, siyasal coğrafyada, temsil ve katılımda, personel sayısında, hizmet sunumu ile 

imar ve planlama düzeninde önemli değişiklikler amaçlanmıştır. Mevcut belde ve köy 

tüzel kişiliklerinin kaldırılması, yeni tüzel kişilik ihdas edilmesi, idari bağlılık ve isim 

değişikliği, birleşme ve katılmalar, sınır değişiklikleri ve yetki bölüşümü ile ilgili 

hususlar, 6360 Sayılı Kanun ile gerçekleştirilecek yönetsel alana ilişkin düzenlemeleri 

ifade etmektedir. Yerel yönetimlerin alacakları payların yeniden belirlenmesi ve yeni 

bölüşüm ilişkileri, 6360 Sayılı Kanunun mali alana ilişkin düzenlemelerini içermektedir. 
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Siyasal coğrafyanın ve dolayısıyla da seçim çevrelerinin değiştirilmesi ile birlikte temsil 

ve katılım sürecinin nasıl değişeceği konusu, 6360 Sayılı Kanunun siyasal alana ilişkin 

düzenlemelerini ifade etmektedir. Mülki sınırlar ile belediye sınırlarının örtüştürülmesi 

ile hizmet alanlarının genişlemesinin imar ve planlama hizmetleri başta olmak üzere 

büyükşehir belediyelerinin hizmet sunumuna ilişkin değişiklikler de, 6360 Sayılı 

Kanunun hizmet sunumuna ilişkin düzenlemeleri bağlamında değerlendirilmektedir. Bu 

çerçevede 6360 Sayılı Kanun ile söz konusu edilen yeniden yapılanma sürecinde; yerel 

yönetimlerin görev, yetki ve hizmet alanlarının değiştiği, hizmet üretilen mekânsal 

yapının yeniden belirlendiği ve bu hizmeti sunan kuruluşların yapısının da bu kapsamda 

yeniden düzenlendiği görülmüştür. 

6360 Sayılı Kanun değişikliği ile büyükşehir belediye yönetimlerinin yeniden 

yapılandırılması ve yeni örgütlenme modelinin etkilerinin değerlendirilmesi sınırlı sayıda 

çalışmanın konusu olmuş (Adıgüzel 2012, Adıgüzel ve Tek 2014, Atmaca 2013, Çelik 

2013ab, Dağ ve Kılınç 2017, Genç 2014, Gözler 2013, Gözüaçık 2014, Gül ve Batman 

2013, İzci ve Turan 2013, Karasu 2013, Zengin 2014) ve bu yeni yapının yerel hizmetlerin 

görülmesi ve taşınmaz piyasalarına olası etkileri genellikle sınırlı sayıda incelemenin 

konusu olmuştur (Tanrıvermiş vd. 2017, Ünal ve Tanrıvermiş 2018). Öncekilerden farklı 

olarak bu çalışmada öncelikle 6360 Sayılı Kanun, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik 

Şartı ile yerel yönetimlere ilişkin olarak “katılma”, “ölçek” “hizmete yakınlık” gibi 

kavramların kapsamları çerçevesinde; kamu hizmeti sunumu ve yerel taşınmaz 

piyasalarına olumlu ve/veya olumsuz yönlerden değerlendirilmiştir. Özellikle 6360 Sayılı 

Kanunun taşınmaz piyasalarına olası etkisi; yeni yasal düzenleme ile statüleri değişen 

yerel yönetimlerin sınırları içinde yer alan taşınmazların kullanım biçimleri ve 

değerlerinin değişimi ile kaynakların ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliği 

yönlerinden olası değişimin yönü ve büyüklüğü genel olarak değerlendirilmiş, temel 

sorun alanları ve çözümleri ortaya konulmuştur.  

Literatür inceleme ve sorun analizine dayalı araştırma sonuçları beş bölümden 

oluşmaktadır. Konunun önemi ve amaçlarının açıklandığı giriş bölümünün ardından 

“Türkiye’de Büyükşehir Belediyesi Sistemi’nin Analizi” başlıklı ikinci bölümde; 

belediye, büyükşehir belediyesi ve belediye yönetimi, büyükşehir belediyesi sisteminin 
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kuramsal temelleri, Türkiye’de büyükşehir belediyesi sisteminin dönüşüm süreci, 

Türkiye’de büyükşehir belediyesi sistemi ve temel özellikleri, Türkiye’de büyükşehir 

belediyesi statüsünün getirdiği avantajlar ve dezavantajlar ve yönetimde yerindelik ve 

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı konuları ele alınmış ve literatüre dayalı 

genelleme yapılması yoluna gidilmiştir.  Çalışmanın “6360 Sayılı Kanun ve Büyükşehir 

Belediyesi Sistemi’ndeki Değişimler” başlıklı üçüncü bölümünde; 6360 Sayılı Kanunun 

amacı, idari yapı bağlamındaki değişimler, mali yapı bağlamındaki değişimler, siyasi yapı 

bağlamındaki değişimler, kamu hizmetlerinin sunumu bağlamındaki değişimler ve imar 

ve planlama düzeni bağlamındaki değişimlerin analizi konuları ele alınmıştır. Çalışmanın 

“Büyükşehir Belediyeleri Hakkındaki Son Yasal Düzenlemenin Kamu Hizmetlerinin 

Görülmesi ve Taşınmaz Piyasalarına Olası Etkisi Bağlamında Değerlendirilmesi” başlıklı 

dördüncü bölümünde; büyükşehir belediyeleri ile ilgili son yasal düzenlemenin Avrupa 

Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, Anayasa ve yönetsel açılardan değerlendirilmesi 

yapılmış ve yapılan belirleme ve değerlendirmelere göre temel sorun alanlarının tespiti 

yapılmış ve başlıca çözüm önerileri sıralanmıştır. Çalışmanın sonuç bölümünde ise; 

çalışmada yer verilen kapsam değerlendirilmiş ve konu ile ilgili bu yönde belirlemelerde 

bulunulmuştur. 
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2. TÜRKİYE’DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİSTEMİNİN ANALİZİ 

2.1 Belediye, Büyükşehir Belediyesi ve Belediye Yönetimi Kavramlarının Tanımı 

Türkiye’de yerel yönetim sistemi, belediye ve büyükşehir belediyesi olarak iki tür 

belediye anlayışı doğrultusunda yürütülmektedir. Belediyeler; il belediyeleri, ilçe 

belediyeleri ve belde belediyeleri şeklinde kademelendirilmiştir. Büyükşehirlerde 

kurulan büyükşehir belediyeleri de, büyükşehir belediyesi ve büyükşehir ilçe belediyeleri 

olarak iki kademeli bir sistem kapsamında değerlendirilmektedir. 

Belediye yönetimi anlayışı, tarımsal üretimlerin gerçekleştirilmediği ve ekonomik 

etkinliklerin sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinde yoğunlaştığı yerleşim birimleri olarak 

tanımlanabilen “kentsel yerleşmelerin yönetim mekanizması” şeklinde ilk olarak 1856 

yılında İstanbul’da kurulmuş ve daha sonrası itibariyle de 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı 

Belediye Kanunu ile yürürlükten kaldırılan 14.04.1930 tarih ve mülga 1580 sayılı 

Belediye Kanunu ile düzenlenmiştir. 

5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında belediye kavramı, “belde (belediyesi olan 

yerleşim birimi) sakinlerinin mahalli müşterek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 

kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe 

sahip kamu tüzel kişisi1” şeklinde tanımlanmıştır. 

5393 sayılı Belediye Kanunu, 1580 sayılı Belediye Kanunu’na göre belediye sistemine 

birçok farklı düzenleme getirmiştir. Bu düzenlemeler çerçevesinde, il ve ilçe 

merkezlerinde belediye kurulması zorunlu hale getirilmiş ve bir yerleşim bölgesinde 

belediye kurulabilmesi için öngörülen nüfus ölçütü iki binden beş bine çıkarılmıştır. 

Bununla birlikte 5393 sayılı Belediye Kanunu ile belediyelerin yerel hizmetlerle ilgili 

yetki ve görevleri artırılmış ve 1580 sayılı Belediye Kanun kapsamındaki düzenlemelerle 

daha çok altyapıya yönelik görev ve sorumlulukları olan belediyeler; eğitim, sağlık, 

sosyal yardım, ekonomi ve ticaret alanında da birtakım görev ve yetkilere sahip olmaya 

                                                           
1
13.07.2005 tarih 25874 sayılı Resmi Gazete. 
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başlamıştır (Eryılmaz 2011). Bu belirlemeler haricinde yine 5393 sayılı Belediye Kanunu 

ile belediyeler; 

 İmar, su ve kanalizasyon işlerinin düzenlenmesi, 

 Ulaşım gibi kentsel altyapı sistemlerinin tesis edilmesi, 

 Coğrafi ve kent bilgi sistemlerinin kurulması, 

 Çevre ve çevre sağlığı ile ilgili hizmetlerin sunulması, 

 Temizlik ve katı atık yönetimi sürecine yönelik belirlemelerde bulunulması, 

 Zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans hizmetleri verilmesi, 

 Şehir içi trafiğin düzenlenmesi, 

 Defin ve mezarlık hizmetleri kapsamında düzenlemelerde bulunulması, 

 Ağaçlandırma, park ve yeşil alanlarla ilgili çalışmaların yürütülmesi, 

 Konut ihtiyacının karşılanması, 

 Kültür ve sanat etkinliklerinin programlanması, 

 Turizm ve tanıtım faaliyetlerinin koordine edilmesi, 

 Gençlik ve spor bağlamındaki etkinliklerin planlanması, 

 Sosyal hizmet ve yardım programlarının çerçevelenmesi, 

 Vatandaşlara mesleki beceri kazandırma kursları verilmesi, 

 Ekonomi ve ticaretin geliştirilmesine yönelik tedbirler alınması  

işleri ile ilgili hizmetlerin de yapılması ve/veya ihale yoluyla dış hizmet satın alımı 

vasıtasıyla yaptırılması yönünde görev ve sorumluluklar üstlenmeye başlamışlardır. 

Belediyelerin belirtilen yönde hizmet sunumunda bulunabilmelerini sağlamak için, 1982 

Anayasası’na göre görev ve sorumlulukları ile orantılı olarak gelir kaynaklarına sahip 

olmaları adına hareket edilmelidir. Ancak Türkiye’de belediyelerin bu yönde çok fazla 

desteklenmedikleri görülmektedir. Bu temelde de Türkiye’de belediyeler, daha çok genel 

bütçe gelirlerinden ayrılan paylar, öz gelirler ve denkleştirme ödeneği çerçevesinde 

hizmet sunumu olanağına sahip olabilmektedirler (Özkal Sayan 2013). 

Büyükşehir belediyelerinde; merkezde yer alan ve bünyesinde birden fazla belediye 

barındıran büyükşehir belediyesi şeklinde oluşumlar yanında, bu belediyelere bağlı ilçe 
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belediyeleri şeklinde bir yapılanma söz konusu olmakla birlikte, özellikle Türkiye’nin üç 

büyük ili olan İstanbul, Ankara ve İzmir’de büyükşehir belediyesi anlayışı kendisini özgü 

bir nitelik doğrultusunda yürütülmektedir. 27.06.1984 tarih ve 3030 sayılı Büyükşehir 

Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun kapsamında; İstanbul, Ankara ve İzmir 

İllerine ilişkin özgün bir yönetim yapısı tesis edilmiş ve bu illerdeki belediyeler 

“büyükşehir belediyesi” olarak adlandırılmıştır. 

10.07.2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 3030 sayılı Büyükşehir 

Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmış olmakla birlikte, 

12.11.2012 tarih ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe 

Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu değiştirilmiş ve büyükşehir 

belediye sistemi ile ilgili olarak kanun kapsamında köklü düzenlemelerde bulunulmuştur. 

14.03.2013 tarih ve 6447 Sayılı Kanunun 1’inci maddesi ile bu Kanunun başlığında yer 

alan “On Üç” ibaresi “On Dört” olarak, “Yirmi Altı” ibaresi “Yirmi Yedi” olarak 

değiştirilmiş ve 1’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Muğla” ibaresinden sonra 

gelmek üzere “Ordu” ibaresi eklenmiştir. 

6360 Sayılı Kanun kapsamında büyükşehir belediyesi, “sınırları il mülki sınırı olan ve 

sınırları içerisindeki ilçe belediyeleri arasında koordinasyonu sağlayan; idari ve mali 

özerkliğe sahip olarak kanunlarla verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren ve 

yetkileri kullanan; karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel 

kişisi2” şeklinde tanımlanmıştır. 

Bu Kanun çerçevesinde belediyelerin sınırları il mülki sınırları olarak genişletilmiş ve 

büyükşehir belediyelerine yeni görev ve yetkiler tanınmıştır. Bununla birlikte 6360 Sayılı 

Kanun kapsamında söz konusu edilen değişikliklerle; otuz ilde il özel idarelerinin ilk 

yerel seçimlerde kapatılmasına karar verilmiş, toplam nüfusu 750.000’den fazla olan 

illerin il belediyelerinin büyükşehir belediyesine dönüştürülmesi hükme bağlanmış ve 

                                                           
2
06.12.2012 tarih 28489 sayılı Resmi Gazete. 
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illerin fiziki yerleşim durumları ve ekonomik gelişmişliklerine göre büyükşehir 

belediyesi addedilmesi ölçütü kaldırılmıştır. 

Büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde valiye bağlı olarak kurulan Yatırım İzleme 

ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKB)3;  

 Kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım ve hizmetlerinin etkin olarak yerine getirilmesi, 

izlenmesi ve koordinasyonu sürecinden, 

 Acil çağrı, afet ve acil yardım hizmetlerinin koordinasyonu ve yürütülmesinden, 

 İlin tanıtılmasından, 

 Gerekli görülen hallerde merkezi idarenin taşrada gerçekleştireceği yatırımların 

yapılmasından ve koordine edilmesinden, 

 Temsil, tören, ödüllendirme ve protokol hizmetlerinin yürütülmesinden, 

 İlde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına rehberlik edilmesinden ve bu kurum ve 

kuruluşların denetlenmesinden görevli ve yetkilidir (Öztekin 2012). 

Bu kapsamda görev ve yetkilere sahip olan YİKB’nin sevk ve idaresi, vali veya vali 

tarafından görevlendirilecek olan bir vali yardımcısı tarafından yürütülmektedir. 

Bu belirlemeler haricinde büyükşehir belediyelerinin; stratejik plan hazırlamak, nazım 

imar planı oluşturmak, su, kanalizasyon, toplu taşımacılık, çevre sağlığı, merkezi ısıtma, 

anayol ve cadde yapımı vb. gibi birçok başka görevleri de bulunmaktadır. Bu görevlerin 

koordinasyonu konusunda da; büyükşehir belediyesinin organları olarak büyükşehir 

belediye meclisi, büyükşehir belediye encümeni ve belediye başkanı görev 

yapmaktadırlar. 

2.2 Büyükşehir Belediyesi Sisteminin Kuramsal Temelleri 

Yerel yönetimler tarafından sunulan hizmetin etkinliğinin ve verimliliğinin 

değerlendirilmesi ile yerel yönetimlerin demokrasi ile ilişkisinin ele alınması, yerel 

                                                           
3 01.09.2016 tarih 29818 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 674 Sayılı KHK ile tüzel kişiliği kazanmıştır 
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yönetimlere yönelik düzenlemelerde bulunulmasının temelinde yer alan iki anlayışı ifade 

etmektedir. Bu bağlamda yerel yönetim anlayışının ortaya çıkmasına zemin hazırlayan 

kuramsal temeller, aşağıda verildiği şekilde, fonksiyonel etkinlik ve demokrasi düşüncesi 

çerçevesinde değerlendirilebilmektedir (Eryılmaz 2011): 

 “Fonksiyonel etkinlik” kavramı; hizmete tahsis edilen kaynak ile amaç arasındaki 

uygunluğu ve verimliliği ifade etmek adına kullanılmaktadır. 

 “Demokrasi düşüncesi” ise; halkın yönetime katılımını ifade etmektedir ve özgürlük, 

özerklik ve yeniden paylaşım kavramları temelinde yerel yönetimin demokratik bir 

anlayış içerisindeki yerini içermektedir. 

Belirtildiği üzere yerel yönetim anlayışının kuramsal temellerini, “fonksiyonel etkinlik” 

ve “demokrasi düşüncesi” şeklinde ifade edilen bu iki kavram oluşturduğundan, bu 

yöndeki bir yönetim anlayışı bu iki kavram üzerinde yükselmiştir denilebilir. Bir başka 

ifadeyle de yerel yönetimler; bu iki temel kavramın kesiştiği bir ölçek kapsamında idare 

edilmektedir ve bu ölçeğin boyutları, demokratik katılımın nasıl sağlanacağını ve 

hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde nasıl sunulacağını belirlemektedir. 

Eryılmaz’a (2011) göre; yerel yönetimler kapsamında kamu hizmeti sunumu söz konusu 

olduğunda, bu yönde hizmet sunan birimlerin faaliyet alanı ne denli küçük olursa, 

vatandaşların tercihleri o denli göz önünde bulundurulabilmekte ve yönetime katılmaları 

o denli kolaylaşabilmektedir. Keleş’e (2012b) göre de; hizmetlerin niteliği de, hizmetin 

hangi ölçekte uygulanmasının daha uygun olacağının belirlenmesinde göz önünde 

bulundurulmalıdır. Bu çerçevede her hizmetin, etkin ve verimli bir şekilde görülebileceği 

bir düzeye aktarılması gerekecektir. Örneğin; ulaşım, kanalizasyon, konut, imar ve 

planlama hizmetlerin her birinin küçük birimler tarafından ayrı ayrı görülmesi, hizmetin 

etkinliğini ve verimliliğini artırmış olacaktır. Bu belirlemelerine ek olarak Keleş (2012b); 

yerel yönetimlerin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılabilmesi için değer sistemlerinin, 

inançlarının ve kuramların bir yana bırakıldığını ve yerel sorunlara pragmatik bir şekilde 

yaklaşılarak çözüm yolları arandığını, bu teknokratik yaklaşım neticesinde de yerel 

yönetimlerin siyasal yönünün ikinci plana itildiğini belirtmektedir. 



10 
 

Belediyelerin ölçek ölçütü doğrultusunda belirlenmesine yönelik olarak ilgili literatürde 

yer alan tartışmalar, daha çok liberal kuramların iki farklı temelde değerlendirilmesi 

doğrultusunda yürütülmektedir. Bu iki yaklaşıma ilişkin değerlendirmeler aşağıda 

verildiği gibidir (Çınar vd. 2009); 

 Yeni Bölgeci Yaklaşımlar ve Kent Bölgeleri Yaklaşımı: Yeni Bölgeci Yaklaşımlar 

ile Kent Bölgeleri Yaklaşımının savunucuları; uygulama açısından geniş mekânsal 

ölçeklerin uygun politikaların geliştirilebilmesi için elverişli olduğunu belirtmekte ve 

devlet odaklı olarak sürdürülecek olan bir kalkınma anlayışı yerine, yerel güçlerin ve 

kurumların ön planda tutulduğu bir bölge anlayışı doğrultusunda hareket edilmesi 

gerektiğini belirtmişlerdir. Kent Bölgeleri Yaklaşımının savunucuları ise bu 

değerlendirmelere ek olarak, kırsal alan ile kentsel alan arasında söz konusu edilen 

ayrımın, esnek kentlerin kurulması ile giderilebileceğini ve bu şekilde de kır–kent–

banliyö alanlarını içerisine alan kentlerin kurulabileceğini ifade etmişlerdir. 

 Kamu Tercihi Yaklaşımı: Kamu Tercihi Yaklaşımının savunucuları; büyük kentlerde 

yerel demokrasi anlayışının sürdürülebilir kılınabilmesi için daha parçalı bir yönetim 

yapısının tesis edilmesini önermişlerdir. 6360 Sayılı Kanun kapsamında Türkiye’de söz 

konusu edilen son yasal düzenleme ile kamu tercihi yaklaşımı tarafından ortaya konulan 

anlayışın değil, daha çok diğer yaklaşımların ortaya koydukları çerçevede hareket edildiği 

görülmüştür. İlgili literatürde konu ile ilgili olarak kuramsal çerçeveyi ifade eden söz 

konusu yaklaşımlar haricinde; hizmet alanlarının genişlemesi faktörü başta olmak üzere 

ekonomik, siyasi ve sosyal nedenler ile ülkenin tarihsel gelişim süreci içerisinde edinilmiş 

ve benimsenmiş yönetsel gelenekler doğrultusunda farklı büyükşehir yönetim 

modellerinin de söz konusu edildiği görülmüştür. Bu çerçevede değerlendirilen yönetsel 

modeller aşağıda verildiği gibi özetlenmiştir: 

 Geçici ve Küçük Ölçekli Örgütlenmeler: Yönetimler arası hizmet anlaşmalarını, 

kentsel birlikleri ve kurulları ve özel amaçlı örgütleri ifade etmektedir. 

 Uzun Süreli Örgütlenmeler: Birleştirmeleri ve yerel federasyonları ifade etmektedir. 
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Keleş’e (2012b) göre; Türkiye’de geçmiş dönemlerde faaliyet gösteren İmar ve İskân 

Bakanlığı, Yerel Yönetimler Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 

kanun tasarıları Hizmet Birlikleri Modeline dayanmakta, İstanbul Su ve Kanalizasyon 

İdaresi’nin (İSKİ) kuruluşu ise Özel Amaçlı Örgütler Modelini ifade etmektedir. 

Keleş (2012b) bu temelde; “yerel yönetimlerin büyüklüklerine göre en uygun sınırların 

çizilmesi amacı ile ya da kentsel komünlerin bu toplulukları oluşturan insanların 

istençlerine bakılmaksızın özeksel yönetim vasıtası ile birleştirilmesi” olarak ifade edilen 

ve yerel hizmetlerde etkinlik sağlanmasını amaçlayan, ancak özerk yapıyı zedeleyen 

Birleştirme Modelinin, Türkiye’de 1980 yılı itibariyle yürürlüğe girmiş olan 34 sayılı 

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Kararı doğrultusunda ve takiben uygulanan küçük 

belediyelerin kapatılması şeklinde sürdürüldüğünü belirtmektedir. 

Keleş (2012b) tarafından yapılan bu belirlemeler çerçevesinde, 6360 Sayılı Kanun 

kapsamında gerçekleştirilen son yasal düzenlemenin Birleştirme Modelinin 

benimsenmesi doğrultusunda söz konusu edildiğini göstermektedir. Bununla birlikte 

Anonim (1982) tarafından yapılan değerlendirmeler doğrultusunda, tüm kentsel bölgeden 

sorumlu genel amaçlı ve yönetim, planlama, eğitim, altyapı vb. gibi stratejik hizmetleri 

üstlenmiş olan bir yerel yönetim birimi ile ikincil yolların ve kanalların yapılması, 

sokakların temizliği, aydınlatma, çöp toplama ve dağıtım hizmetlerinin görülmesi 

anlamında alt yerel yönetim birimlerinin tanımlanmasını içermesi bakımından 6360 

Sayılı Kanunun Federasyon Modelinin izlerini taşıdığı söylenebilir. 

2.3 Türkiye’de Büyükşehir Belediyesi Sisteminin Dönüşüm Süreci 

Türkiye büyükşehir belediyesi yönetim modeli ile 1984 yılında tanışmıştır. Türkiye’de, 

nüfus ve yönetsel kapasite açısından büyük yerleşim birimlerinde kentsel hizmetlerin 

yürütülmesi sorumluluğu yerine getiren büyükşehir belediyeleri ön plana çıkarken, diğer 

bölgelerde de yerel yönetim birimleri içerisinde belediyeler ön plana çıkmaktadır. Bu 

temelde sürdürülen çalışmalar 2000’li yıllara dek farklı düzenlemelerle yürütülmüş ve 

küçük yapısal değişikliklerle büyükşehir belediyesi sisteminin işletilmesi adına hareket 

edilmiştir. 2000’li yıllarla birlikte büyükşehir belediye sisteminde köklü değişiklikler 



12 
 

yapılması gündeme gelmiş ve 2000’li yıllar boyunca devam ettirilen bu değişim süreci 

çeşitli unsurlar üzerinden devam ettirilmiştir. Bu sürecin bir devamı olarak 2003 yılının 

sonu itibariyle kamuoyunda “pergel düzenlemesi” olarak bilinen düzenlemeler ortaya 

konulmaya başlanmıştır (Çınar vd. 2009). 

Dönem itibariyle çok radikal düzenlemeler olarak görülmeyen ve dolayısıyla da üzerinde 

çok tartışılmayan bu yöndeki çalışmaları içeren 11.12.2003 tarih ve 5019 sayılı 

Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 

Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 

kapsamında ise, nüfus ölçütü üzerinden belli yarıçaplı dairelerle büyükşehir 

belediyelerinin sınırlarının genişletilmesi öngörülmüştür. Ancak 5019 Sayılı Kanun, 

dönemin Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmamış ve yürürlüğe girmemiştir. 

5019 Sayılı Kanun kapsamında, Türkiye’de ilk kez belediye ve köy anlamında “küçük” 

yerel yönetim birimlerinin kapatılması politikası gündeme gelmiş ve bu politikanın da 

uygulanmasına yönelik çalışmalarda bulunulmaya başlanmıştır. Yine aynı dönem 

itibariyle bu yönde sürdürülen çalışmalar doğrultusunda, kendilerinden daha büyük olan 

il ve ilçe belediyelerine yakınlıkları dolayısıyla kimi yerlerdeki küçük belediye ve köyler, 

bu il ve ilçe belediyelerine mahalle olarak dâhil edilmek istenmiştir. Bu çalışmalar 

öncelikli olarak sonuçsuz kalmış gibi görünse de, neticesinde 5393 sayılı Belediye 

Kanununun yürürlüğe girmesi ile birlikte söz konusu birleştirme politikası kararnameler 

aracılığı ile uygulamaya konulmaya başlanmıştır. Bununla birlikte “dâhil etme” 

politikasına ek olarak, nüfus ölçütü üzerinden de kimi belediyeler, nüfusu iki binin altına 

düştükleri gerekçesi ile köye dönüştürülerek kapatılmak istenmiştir (Çınar vd. 2013). 

06.03.2008 tarih ve 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması 

ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında sürdürülmek 

istenen bu değişiklikler başarısızlıkla sonuçlanmış olmakla birlikte; kamuoyunda 

“Bütünşehir Kanunu” olarak bilinen 6360 Sayılı Kanun kapsamında ve hizmetlerde 

etkililik ve verimlilik ile imar bütünlüğünün sağlanması, kaynak israfının önüne 

geçilebilmesi, idari ve mali kapasitesi yeterli olmayan birimlerin kaldırılması vb. nedenler 

gerekçe gösterilerek kademeli olarak uygulamaya geçirilmesi amaçlanmaktadır. 
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2.4 Türkiye’de Büyükşehir Belediyesi Sistemi ve Temel Özellikleri 

Türkiye’de ilk belediye teşkilatı olarak nitelendirilen İstanbul Şehremaneti 1855 yılında 

kurulmuştur. Fransa’daki örnekleri model alınarak uyarlanan model çerçevesinde 1857 

yılı itibariyle İstanbul 14 belediye dairesine bölünmüş, Galata ve Beyoğlu semtlerinde 

Altıncı Daire-i Belediye kurulmuştur (Keleş 2012b). 

1868 yılında iki kademeli olarak gerçekleştirilecek olan bir yapının uygulamaya 

konulması öngörülmüş ve bu doğrultuda İstanbul, 14 belediye dairesine bölünmüştür. İlk 

metropoliten örneği olarak nitelendirilen bu yöndeki düzenlemeler sonrasında 1877 yılı 

itibariyle İstanbul’da belediye sayısı 20’ye çıkarılmış, ardından da İstanbul tek bir 

belediye olarak 9 şubeye bölünmüştür. 03.04.1930 tarih ve 1580 sayılı Belediye Kanunu 

ile nüfusu iki binden fazla olan yerleşim birimleri belediye olarak düzenlenmiştir 

(Eryılmaz 2011). 

23.03.1984 tarih ve 195 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile üç büyük kentte 

iki kademeli olarak büyükşehir yönetim modeli uygulanmaya başlanmış ve 195 sayılı 

KHK daha sonrasında 3030 Sayılı Kanun ile değiştirilmiştir (Çınar vd. 2009). Türkiye’de 

büyükşehir düzenlemesinin temeli 1982 Anayasası’na dayanmaktadır ve bu yöndeki 

düzenlemeler Anayasanın 127’nci madde kapsamında gerçekleştirilmektedir. Bu 

doğrultuda da, büyük yerleşim birimleri için özel yönetim biçimleri getirilebilmektedir. 

3030 Sayılı Kanun kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir’de iki kademeli olarak belediye 

kurulması adına hareket edilmiştir. Kanun hükmü gereği bir yerde büyükşehir belediyesi 

kurulabilmesi için, belediye sınırları içerisinde birden fazla ilçenin bulunması 

gerekmektedir. Eğer belediye sınırları içerisinde birden fazla ilçe yer alması söz konusu 

değilse de, bu durumda öncelikli olarak merkezi idare tarafından en az iki ilçe kurulması 

öngörülmüştür. 

3030 Sayılı Kanun, büyükşehir belediyesi kurulmasına yönelik bir nüfus ölçütü 

öngörmemektedir. Bu temelde söz konusu edilen illerin ardından Adana, Bursa, 
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Gaziantep ve Konya Büyükşehir Belediyeleri kurulmuş ve merkez ilçeler, Kanun hükmü 

gereğince ilçe belediyesi olarak kabul edilmiş ve öngörülen sorunlar aşılmaya 

çalışılmıştır (Keleş 2012b). 

Daha sonraki dönemlerde söz konusu edilen düzenlemelerle, özellikle de ekonomik 

nedenler gerekçe gösterilerek ilçe belediyeleri temelli büyükşehir kurulması 

uygulamasından vazgeçilmiştir. Bu doğrultuda 1993 yılı itibariyle Mersin, Eskişehir, 

Diyarbakır, Antalya, Samsun, İzmit ve Erzurum Büyükşehir Belediyeleri kurulmuştur. 

2000 yılı itibariyle de 593 Sayılı KHK ile Sakarya İli’nde Adapazarı Büyükşehir 

Belediyesi kurulmuş ve hem ilçe hem de alt kademe belediyelerinin kurulması anlamında 

karma bir yöntem benimsenmiştir (Çınar vd. 2009). 

5216 Sayılı Kanun ile 3030 Sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması ile birlikte, 

Türkiye’de belediye sistemine ilişkin yeni bir reform süreci içerisinde yer alınmaya 

başlanmış ve Kanun hükmü gereğince büyükşehir belediyesi sınırlarına hem ölçek hem 

de nüfus kriteri getirilmiştir. Bu doğrultuda, önceki anlatımlarda da yer verildiği üzere 

pergel düzenlemesi adı verilen yöntemle sınır genişletmeleri yapılmıştır. 

5216 Sayılı Kanun öncesinde büyükşehir belediyesi; en az üç ilçe veya belediye sınırları 

içerisinde yer alan ilk kademe belediyesi olarak tanımlanmış ve bu şekilde kademe 

belediyesi yerine ilk kademe belediyesi ifadesi kullanılmaya başlanmıştır. 5747 Sayılı 

Kanun kapsamında ilk kademe belediyesi ifadesi de değiştirilmiş ve yerine ilçe belediyesi 

tanımlaması kullanılması öngörülmüştür. İlçe belediyeleri için mülki idare yapılanması 

göz önünde bulundurulmadan büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde kalan ilçe 

belediyesi ifadesi kullanılmıştır. Türkiye’de büyükşehir belediyesi kurulması için 

öngörülen bir başka ölçüt ise fiziki yerleşim durumları ve ekonomik gelişmişlik 

durumlarının uygun olması halinde, toplam nüfusu 750.000 olan il belediyelerin 

büyükşehir belediyesi olmasına yönelik olarak kabul edilmiştir (Çınar vd. 2009). 

Açıklanan çerçevede 5216 Sayılı Kanun kapsamında 16 büyükşehir belediyesinin 

sınırlarının genişletilmiştir. Buna göre büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde yer alan 
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ve aynı ilin sınırları içerisinde bulunan belediye ve köylere, Kanun hükmü gereğince 

büyükşehir belediyesine katılabilecekleri belirtilmiştir. 

2.5 Türkiye’de Büyükşehir Belediyesi Statüsünün Getirdiği Avantajlar ve 

Dezavantajlar 

İl, ilçe, belde gibi yerleşim birimlerinin temizlik, su, toplu taşıma ve imar faaliyetleri gibi 

kamu hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu kamu tüzel kişilikleri olan belediyeler, 

özellikle son dönemlerde dünya genelinde söz konusu olan değişimler doğrultusunda ve 

sosyal beklentilerin de daha fazla karşılanmasına yönelik olarak farklı ihtiyaçlara cevap 

verebilecek faaliyetlerde bulunmaya başlamışlardır. Sportif ve kültürel faaliyetler ya da 

eğitim–öğretim faaliyetleri kapsamında sürdürülmeye başlanan bu yöndeki çalışmalar 

doğrultusunda hizmet sunumunda söz konusu olmaya başlayan çeşitlilik neticesinde 

belediyelerin kaynak ihtiyacının da artmasına neden olmuştur. İl belediyesi 

vatandaşlarının bu kapsamdaki talep ve beklentilerini karşılayamaması nedeniyle 

büyükşehir belediyeleri kurulmuştur. 

Belediyelerin bu yönde hizmet sunumunda bulunabilmeleri için sahip olmaları gereken 

gelirler; öz gelirler, devlet yardımları, borçlanmalar, cezalar ve genel bütçe vergi 

gelirlerinden ayrılan paylarla elde edilmektedir. Bu gelirler içerisinde en fazla paya sahip 

olan kalemi genel bütçe gelirlerinden ayrılan paylar oluşturmaktadır ve diğer gelirlerin 

genel toplam içerisindeki oranı ise çok daha azdır. Bununla birlikte büyükşehir statüsünde 

bulunan belediyelerin genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları pay il belediyelerine göre 

daha fazla olduğu için, genel olarak büyükşehir statüsünde bulunmayan il belediyelerinin 

de büyükşehir belediyesi statüsüne geçmek istedikleri görülmektedir. 

İl belediyelerinin büyükşehir belediyesi olma taleplerinin altında yatan etmenlerden bir 

diğeri de, büyükşehir belediyelerinin genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları payın 

yanında, büyükşehir belediye sınırları içerisinde yer alan genel bütçe vergi gelirleri 

tahsilâtı toplamından % 6 pay alınmasıdır (Gözler 2013). Bu doğrultuda elde edilen gelir 

de büyükşehir belediyesi olmanın avantajları arasında değerlendirildiğinden, il 

belediyeleri için büyükşehir belediyesi olmaya yönelik cazip bir durum olarak 

görülmektedir. 
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2013 yılından itibaren büyükşehir belediyeleri, özel tüketim vergisi ve özel iletişim 

vergisi gelirleri üzerinden de % 6’lık pay almaya başlamışlar ve tüm il sınırları büyükşehir 

belediye sınırı olarak kabul edildiğinden, tüm ilde toplanan vergi gelirleri üzerinden bu 

yönde bir pay tahsis edilmesi adına hareket edilmeye başlanmıştır (Gözler 2013). Bu 

durum da yine, yeni büyükşehir olacak il belediyelerinin sahip olacakları kaynaklar 

açısından büyükşehir belediyesi statüsüne sahip olmanın avantajları arasında 

değerlendirilmektedir. 

Büyükşehir belediyesi statüsünde olmak, il belediyesi statüsüne göre çok daha yüksek 

tutarlarda bir gelir kaynağı elde etmeyi beraberinde getirmektedir. Bu kaynakların 

büyükşehir belediyeleri tarafından en etkin ve verimli şekilde kullanılması söz konusu 

olduğunda da, hem sunulan yerel yönetim hizmetlerinin kalitesi artırılmış olunacak hem 

de altyapı yatırımlarının desteklenmesi ile birlikte genel olarak il sınırları içerisinde 

yaşayan tüm vatandaşların bu olanaklardan yararlanabilmeleri sağlanabilecektir. 

Belirtilen avantajlarının yanında büyükşehir belediyesi statüsünde olmanın birtakım 

dezavantajları da beraberinde getirmesi söz konusu olabilmektedir. Örneğin; 95/6430 

Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda normal il sınırları içerisinde, diğer şartları 

taşımaları kaydı ile basit usulden faydalanılabilen bazı mükellefler, sınırları içerisinde 

faaliyette bulundukları il belediyesinin büyükşehir belediyesine dönüşmesi ile birlikte 

basit usulden faydalanma haklarını kaybetmiş olacaklar ve bir sonraki takvim yılı 

başından itibaren gerçek usulde vergilendirilmeye başlanacaklardır. Bununla birlikte aynı 

şartlara sahip olan ve belirtilen işlerin yapılmasına yönelik olarak ilk kez mükellefiyet 

tesis ettirecek olan mükellefler de basit usulden faydalanmış olamayacaklar ve yine 

gerçek usul üzerinden vergilendirileceklerdir (Çelikyay 2014). 

Açıklanan doğrultuda büyükşehir belediyesine dönüştürülecek il belediyesi sınırları 

içerisinde; 85/6430 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen her türlü emtia imalatı ile 

uğraşan, her türlü emtia alım–satımı ile uğraşan, inşaat ile ilgili her türlü işlerle uğraşan, 

motorlu taşıtların her türlü bakım–onarım işleri ile uğraşan, eğlence ve istirahat yerlerini 

işleten mükellefler açısından il belediyesinin ilçe belediyesine dönüşmesi dezavantaj 

teşkil etmektedir (Atmaca 2013). 
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2.6 Yönetimde Yerindelik ve Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı 

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartının hazırlanmasına yönelik olarak 

gerçekleştirilen çalışmalar, 1980’li yılların ilk yarısı itibariyle Avrupa Konseyi 

bünyesinde başlatılmıştır. Bu dönemden önce konu, Avrupa Yerel Yönetimlerden 

Sorumlu Bakanlar Konferansında ve 1998 yılından itibaren Bölge ve Yerel Uzmanlar 

Komitesi (CDRL) adını almış olan Yerel ve Bölgesel Yönetimler Sürekli Konferansı 

(PLRE) kapsamında görüşülmüş ve bu görüşmeler neticesinde hazırlanan nihai taslak, 8–

10 Kasım 1984 tarihleri arasında Roma’da yapılan Altıncı Yerel Yönetimlerden Sorumlu 

Bakanlar Konferansı gündeminin birinci sırasında yer almıştır (Yeter 1996). 

Konferans süresince devam ettirilen görüşmeler esnasında Türkiye, dönem itibariyle söz 

konusu olan birtakım yasal belirsizlikler nedeniyle, katılımının ancak tavsiye kararı 

niteliğinde olabileceğini belirtmiş ve Türk delegasyonu bu karar ile Konferans’tan 

ayrılmıştır. Ancak Şart’ın sözleşme şeklinde yürürlüğe girmesini destekleyen Avrupa 

Konseyi Üye Ülkeleri’nin çoğunluğu içermesi nedeniyle, Şart sözleşme olarak imzaya 

açılmıştır. Şart’ın 15’inci maddesi hükmü gereğince yürürlüğe girmesi için en az 4 üye 

ülke tarafından onaylanmasının yeterli görülmesi çerçevesinde ve bu sayıdaki ülkenin de 

onaylaması üzerine, Şart 1 Eylül 1988 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir (Pıtırlı 1989). 

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı giriş bölümünde, Şart’ın yürürlüğe konması 

sürecinde üye ülkelerin yerel yönetimler konusunda besledikleri niyet ve ulaşmak 

istenilen amaçlar belirtilmektedir. Bu doğrultuda giriş bölümünde; farklı Avrupa 

ülkelerinde özerk yerel yönetimlerin korunması ve güçlendirilmesinin, demokratik 

ilkelere ve idarede yerinden yönetime dayanan bir Avrupa oluşturulmasında önemli bir 

katkı sağlayacağı belirtilmekte ve bunun için de demokratik bir şekilde oluşturulan karar 

organlarına, sorumluluklara ve bu sorumlulukların kullanılmasındaki olanak ve 

yöntemler kapsamında geniş bir kaynağa ve geniş bir özerkliğe sahip yerel yönetimlerin 

varlığının gerekli olduğuna vurgu yapılmaktadır (Aydemir 2000). 

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, aşağıda verildiği gibi üç ana bölüm kapsamında 

incelenebilir (Zengin 1994): 
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Birinci Bölüm 

 Özerk yerel yönetim kurumunun yer alması gereken anayasal ve yasal zemin, 

 Bu anayasal ve yasal zeminin oluşturulabilmesi için merkezi yönetimin rolünün 

azaltılması ve merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerindeki rolünün en alt seviyeye 

indirilmesi, 

 Yerel yönetimlerin yetki ve görev alanında yer alan ölçütlerin belirlenmesi ve görevin 

önemi ile orantılı gelir kaynaklarının sağlanması yer almaktadır. 

İkinci Bölüm 

 Şart’ı onaylayan ülkelerin yükümlülükleri, 

 Şart’ın kapsayacağı makamlar, 

 Üye Ülkelerin Şart’ın hükümlerine uygunlu sağlamak amacıyla mevzuatlarında 

yapmaları gereken değişiklikler ve almaları gereken önlemler konusunda Avrupa 

Konseyi’ne bilgi verme zorunluluğunda olmaları hususları yer almaktadır. 

Üçüncü Bölüm 

 Şart’ın yürürlüğe girmesi ile ilgili kurallar ve 

 Şart’ın uygulanması sürecine ilişkin kurallar yer almaktadır. 

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Birinci Bölümü kapsamında aşağıda verilen 

hükümler hükme bağlanmıştır: 

Madde–2: Özerk yerel yönetimlerin anayasal ve hukuki dayanağı, 

Madde–3/1 ve madde–3/2: Özerk yerel yönetim kavramı, 

Madde–4/1, madde–4/2, madde–4/3, madde–4/4, madde–4/5 ve madde–4/1: Özerk yerel 

yönetimin kapsamı, 

Madde–5: Yerel yönetimin sınırlarının korunması, 

Madde–6/1 ve madde–6/2: Yerel yönetimlerin görevleri için gereken uygun idari 

örgütlenme kaynaklar, 
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Madde–7/1, madde–7/2 ve madde–7/3: Yerel düzeydeki sorumlulukların kullanılma 

koşulları, 

Madde–8/1, madde–8/2 ve madde–8/3:Yerel yönetimlerin faaliyetlerinin idari denetimi, 

Madde–9/1, madde–9/2, madde–9/3, madde–9/4, madde–9/5, madde–9/6, madde–9/7 ve 

Madde–9/8:Yerel yönetimlerin mali kaynakları, 

Madde–10/1, madde–10/2 ve madde–10/3:Yerel yönetimlerin birlik kurma ve birliklere 

katılmak hakkı, 

Madde–11: Özerk yerel yönetimlerin yasal korunması. 

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, Türkiye tarafından 21.05.1991 tarih ve 20877 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 3727 sayılı Avrupa Yerel 

Yönetimler Özerklik Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

kapsamında onaylanmıştır. 

Türkiye’nin Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nda çekince koyduğu madde ve 

paragraflar aşağıda verilmiştir (Yeter 1996); 

Madde–4/paragraf–6: Yerel yönetimleri doğrudan ilgilendiren planlama ve karar 

süreçlerinde kendilerine danışılması, 

Madde–6/paragraf–1:Yerel yönetimlerin iç örgütlenmelerinin kendilerince belirlenmesi, 

Madde–7/paragraf–3: Yerel olarak seçilmiş kişilerin görevleri ile bağdaşmayacak işlev 

ve faaliyetlerinin kanun ve temel hukuk ilkelerine göre belirlenmesi, 

Madde–8/paragraf–3: Vesayet denetimine ancak vesayetle korunmak isteyen yararlarla 

orantılı olması durumunda izin verilmesi, 

Madde–9/paragraf–4: Yerel yönetimlere kaynak sağlanmasında hizmet maliyetlerindeki 

artışların mümkün olduğunca hesaba katılması, 

Madde–9/paragraf–6: Yeniden dağıtılacak mali kaynakların yerel yönetimlere tahsisinin 

nasıl yapılacağı konusunda yerel yönetimlere önceden danışılması, 

Madde–9/paragraf–7: Yapılacak mali yardımların, yerel yönetimlerin kendi politikalarını 

uygulama konusundaki temel özgürlüklerini mümkün olduğu ölçüde ortadan 

kaldırmaması, 
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Madde–10/paragraf–2 ve madde–10/paragraf–3: Yerel yönetimlerin haklarını 

savunabilmeleri için uluslararası yerel yönetim birimleri ile işbirliği yapabilmeleri ve 

uluslararası birliklere katılabilmeleri, 

Madde–11: Yerel yönetimlerin iç hukukta kendilerine tanınmış olan yetkileri serbestçe 

savunabilmek için yargı yoluna başvurabilmeleri. 
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3. 6360 SAYILI KANUN VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİSTEMİNDEKİ 

DEĞİŞİMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

3.1 6360 Sayılı Kanun ve Amacı 

6360 Sayılı Kanun kapsamında yapılan en büyük değişiklik, on dört kentte daha 

büyükşehir kurulmasının hükme bağlanmasıdır. Bu bağlamda 6360 Sayılı Kanun ile 

birlikte Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, 

Muğla, Ordu, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van kentlerinde de büyükşehir belediyesi 

kurulması kararlaştırılmıştır. 

6360 Sayılı Kanun, 5216 Sayılı Kanun ile getirilmiş olan ve İstanbul ile birlikte Kocaeli 

için de geçerli olan belediye sınırlarının mülki idari sınırlarla aynı olması uygulamasının, 

tüm büyükşehir belediyeleri için geçerli olmasını hükme bağlamıştır. Bu hüküm gereği 

de artık, tüm büyükşehir belediyeleri “bütünşehir” belediyelerine dönüşmeye başlamıştır. 

Belirtilen bu husus 6360 Sayılı Kanunun en çok tartışılan yönü olarak değerlendirilmekte 

ve il ölçeğinde bir bölgesel yönetim biçiminin başkanlık sistemi için bir ön hazırlık 

olduğu, asıl amacın ise ülkenin eyalet sistemine geçirilmesinin temellerinin atılması 

olduğu belirtilmektedir. Bu doğrultuda il sınırlarını genişletmeye yönelik belirlenmiş olan 

bu yeni sistemin, artık belediye yönetimini ifade etmekten çok uzak olduğu ve doğrudan 

eyalet sistemi ya da bölge sistemi olarak değerlendirilmesi gerektiği ifade edilmektedir 

(Anonim 2013a). Bununla birlikte Anonim (2012b); egemenliğin sağladığı kanun yapma 

gücünün yerel ya da bölgesel birimlerle paylaşılmasını öngören bir düzenlemede 

bulunulmadığı müddetçe, sadece 6360 Sayılı Kanun kapsamında söz konusu edilen 

düzenleme ile federasyondan söz edilemeyeceğini ve bu doğrultuda da 6360 Sayılı 

Kanunun bu yönde bir özelliğe sahip olmadığını belirtmektedir. İlgili literatürde genel 

kabul gören bu görüşe istinaden, federal bir yönetimin tesis edilebilmesi için temel şartın 

siyasi erkin paylaşılması olduğu belirtilmektedir. 

6360 Sayılı Kanun kapsamında büyükşehir belediye başkanının seçim çevresi mülki idare 

sınırları olarak belirlenmiştir. Kanun kapsamında ayrıca, yeni kurulan büyükşehir 
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belediyelerine ilişkin 27 yeni ilçe kurulduğu görülmektedir ve bu doğrultuda Mülga 5216 

Sayılı Kanunda ilk kademe belediyesi şeklinde verilen ifade tümüyle devre dışı 

bırakılarak, büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyesi ayrımı netleştirilmiştir. 

6360 Sayılı Kanunun 1’inci maddesi gereğince; büyükşehir belediyelerinin bulunduğu 30 

kentteki il özel idareleri kaldırılması ve il özel idarelerinin her türlü taşınır ve taşınmazları 

ile alacak ve borçlarının da, oluşturulacak bir komisyon tarafından kamu kurumları 

arasında paylaştırılması öngörülmüştür. Bu doğrultuda 6360 Sayılı Kanun kapsamında; il 

özel idarelerinin kaldırılması ile birlikte doğan boşluğun doldurulması amacıyla, yine 

6360 Sayılı Kanun belirlenmiş olan her kentte Yatırım ve İzleme Komisyonu Başkanlığı 

kurulması hükme bağlanmıştır. YİKB’nin amacı ise; büyükşehir belediyelerinin 

bulunduğu kentlerde kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım ve hizmetlerinin etkin olarak 

yerine getirilmesinin, izlenmesinin ve koordinasyonun sağlanması olarak belirlenmiştir. 

Açıklanan çerçevede il düzeyinde oluşturulan Yatırım ve İzleme Komisyonları ile kamu 

kurumları arasında koordinasyonu sağlayacak bir koordinasyon merkezi tesis edilmesi 

öngörülmüş ve bu doğrultuda Karasu’ya (2013) göre, valilik müessesinin etkinliğinin 

artırılması amaçlanmıştır. 6360 Sayılı Kanun 34’üncü maddesi gereğince valilere, 

kentteki kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülmesi gereken yatırım ve 

hizmetlerin aksaması durumunda müdahale olanağı sağlanmıştır. Bununla birlikte 6360 

Sayılı Kanun kapsamında; valilik tarafından yapılabilecek müdahalenin öncelikli olarak 

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

vali ya da ilgili bakanlık tarafından tespit edilmesi gerektiği ifade edilmektedir. Bu yönde 

bir durumun, belirtildiği üzere valilik ya da ilgili bakanlık tarafından tespit edilmesi 

durumunda da vali, YİKB aracılığı ile söz konusu edilen hizmetlerin yerine getirilmesini 

isteyebilecektir. 

6360 Sayılı Kanun ile 30 büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde yer alan belde 

belediyeleri ve köylerin tüzel kişiliğini de kaldırmakta ve en yakın ilçe belediyesine 

mahalle olarak bağlanmaları hüküm altına alınmıştır. Bu doğrultuda 6360 Sayılı Kanunun 

2’nci maddesi kapsamında, 2011 yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayımı (ADNS)  sonuçlarına 

göre nüfusu 2.000’in altında belirlenmiş olan belde belediyeleri tasfiye edilmekte ve 

büyükşehir belediyesi kurulan illerde bucak ve bucak teşkilatları kaldırılmıştır. Bu hüküm 
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doğrultusunda 1.591 belde belediyesi ile 16.082 köyün tüzel kişiliği sona ermiş ve 

büyükşehir belediyesi olan illerde mahalle kurulabilmesi için en az 500 kişilik bir nüfusa 

sahip olma şartı getirilmiştir. 

6360 Sayılı Kanun 1’inci maddesi kapsamında, 29.07.1970 tarih ve 1319 sayılı Emlak 

Vergisi Kanununa göre alınması gereken emlak vergisi ile 26.05.1981 tarih ve 2464 sayılı 

Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması hükme bağlanmış olan vergi, harç ve katılım 

paylarının beş yıl süre ile alınmaması öngörülmüştür. Bununla birlikte söz konusu edilen 

bu yerlerde içme ve kullanma suları için alınması öngörülen ücretin, beş yıl süre ile en 

düşük tarifenin % 25’ini geçmeyecek şekilde belirlenmesi hükme bağlanmıştır. 

6360 Sayılı Kanun kapsamında, büyükşehir belediyesinin tanımına yönelik belirlemelerin 

ve büyükşehir belediyesi olma ölçütlerinin de değiştiği görülmektedir. Bu kapsamda 6360 

Sayılı Kanun ile söz konusu edilen yeni düzenleme doğrultusunda, bir kent belediyesinin 

büyükşehir belediyesi olarak kabul edilmesine ilişkin gerekli görülen şartlar 

hafifletilmiştir. 

6360 Sayılı Kanun doğrultusunda yapılmış olan bu yöndeki belirleme çerçevesinde 

görülmektedir ki; daha önceki yasal düzenlemelerde bir kent belediyesinin büyükşehir 

belediyesi olarak nitelendirilebilmesi için gereken kent merkezi ve on kilometre 

çevresinin nüfusunun 750.000 olması şartı esnetilerek, sadece 750.000 nüfusa sahip olma 

şartı getirilmiştir. Bununla birlikte 6360 Sayılı Kanun çerçevesinde, 5216 Sayılı Kanunda 

öngörülen ve bir kentin büyükşehir olması için gerekli kabul edilen fiziki yerleşme 

durumu ve ekonomik gelişmişlik şartları gibi nüfus dışındaki ölçütler de kaldırılmıştır. 

6360 Sayılı Kanun, büyükşehir belediyeleri ve il özel idarelerinin vergi gelirlerinden 

almış oldukları paylar ile elde edilen gelirden almaları öngörülen oranlarda da değişiklik 

yapılmasını hükme bağlamaktadır. 02.07.2008 sarih ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve 

Belediyelere Genel Bütçe Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunda 6360 Sayılı 

Kanun kapsamında söz konusu edilen değişiklik doğrultusunda; genel bütçe vergi 

gelirlerinden büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerin aldıkları pay % 2,85’den % 

1,50’ye, il özel idarelerine verilen % 1,15’lik pay % 0,50’ye düşürülmüş, bununla birlikte 

büyükşehir ilçe belediyelerinin payı ise % 2,50’den % 4,50’ye çıkarılmaktadır. 
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Büyükşehir belediyelerine ayrılmış olan % 4,50’lik payın % 90,00’ının nüfusa, % 

10,00’unun ise yüzölçümüne göre dağıtılması öngörülmektedir. Buna karşın büyükşehir 

belediyelerinin büyükşehir ilçe belediyelerinden aldıkları % 30,00’luk payında ise 

herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 

Genel bütçe gelirleri tahsilâtı toplamından büyükşehir belediyelerinin aldıkları paylarla 

ilgili düzenlemeler değerlendirildiğinde, büyükşehir belediye sınırları içerisinde yapılan 

genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamından büyükşehir belediyelerinin aldıkları pay 

% 5’den % 6’ya çıkarılmış ve büyükşehir belediyelerine ayrılmış olan % 6’lık payın % 

60’ının doğrudan ilgili büyükşehir belediyesine aktarılması, kalan % 40’ının % 70’inin 

nüfusa ve % 30’unun yüzölçümü esasına göre büyükşehir arasında paylaştırılması 

öngörülmektedir. Bu doğrultuda 6360 Sayılı Kanun öncesindeki yasal düzenlemelerde 

sadece nüfus ölçütü bağlamında değerlendirilmişken, 6360 Sayılı Kanun ile birlikte nüfus 

ölçütünün yanında yüzölçümü ölçütü doğrultusunda da belirlemelerde bulunulması söz 

konusu olmuştur. 

6360 Sayılı Kanun kapsamında bir başka yeni düzenleme ise otopark gelirlerinin tümüyle 

büyükşehir belediyesine aktarılmasının hükme bağlanmasıdır. Bu çerçevede yeni 

düzenleme ile belediyelerin otoparkla ilgili olarak elde ettikleri gelirler, tahsil tarihinin 

ardından geçen kırk beş gün içerisinde büyükşehir belediyelerine aktarılmak 

durumundadır. 

3.2 İdari Yapı Bağlamındaki Değişimler 

Büyükşehir belediyeleri için söz konusu edilen idari yapı bağlamındaki değişimler genel 

olarak aşağıda verilen maddeler kapsamında değerlendirilmektedir, 

 Büyükşehir belediyesi sınırlarının il mülki sınırı olması, 

 Büyükşehir belediyesi kurulan illere bağlı ilçelerin mülkü sınırları içerisinde yer alan 

köylerin tüzel kişiliklerinin kaldırılması, 
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 Büyükşehir belediyesi kurulan illere bağlı ilçelerin mülki sınırları içerisinde yer alan 

belde belediyelerinin tüzel kişiliklerinin kaldırılması, 

 Büyükşehir belediyesi kurulan illerde köylerin mahalleye dönüştürülmesi ve mahalle 

kurulması ölçütünün 500 nüfusa sahip olma şeklinde değiştirilmesi, 

 Büyükşehir belediyesi kurulan illerde belde belediyelerinin mahalleleri ile birlikte bağlı 

bulundukları ilçenin belediyesine katılması, 

 Büyükşehir belediyesi kurulmayan diğer illerde nüfusu 2.000’in altında olan belde 

belediyelerinin kaldırılması, 

 Büyükşehir belediyesi kurulan illerde il özel idarelerinin tüzel kişiliklerinin 

kaldırılması, 

 Büyükşehir belediyesi kurulan illerde bucak ve bucak teşkilatlarının kaldırılması, 

 Büyükşehir belediyesi kurulan illerde yeni ilçeler kurulması, 

 Büyükşehir belediyesi kurulan illerde mahalli idare birliklerinin kaldırılması, 

 Büyükşehir belediyesi kurulan illerde kimi yerleşim birimlerinin isimlerinin 

değiştirilmesi, 

 Büyükşehir belediyesi kurulan illerde idari bağlılık değişiklikleri yapılması yoluna 

gidilmesi, 

 Büyükşehir belediyesi dışında kalan diğer illerde encümenin yapısının değiştirilmesi ve 

bu temelde genel olarak tüzel kişiliklerinin kaldırılması doğrultusunda yeni tüzel kişilik 

ihdas edilmesi ile idari bağlılık ve isim değişikliği yapılması, 

 Büyükşehir belediyesine birleşme ve katılmaları içeren idari yapı değişiklikleri 

yapılması. 

3.2.1 İl özel idarelerinin kaldırılması 

6360 Sayılı Kanun Tasarısı ile ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi TBMM Komisyon 

Çalışmalarında, il özel idarelerinin yapılanması ile büyükşehir belediyelerinin 

yapılanması arasındaki farklılıklar değerlendirilmiştir (Anonim 2012a): 

Mülki yapı, bir yönetsel bölünüş ve yönetsel kademelenme üzerinde yükselmekte ve 

Türkiye mülki–mahalli yönetim sistemi bakımından Fransız Modeli içerisinde yer 
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almaktadır. Bu iki yönetsel dünya, taşra yönetiminde bir arada yer almakta ve birlikte iş 

görmektedirler. Mülki yönetim, fiilen il genel yönetimi–valilik ve ilçe genel yönetimi– 

kaymakamlık kademelerinden oluşmaktayken, mahalli (yerel) yönetim il özel yönetimi, 

belediye ve köy birimlerinden oluşmaktadır. İl–valilik ile ilçe–kaymakamlık arasında 

dikey ya da hiyerarşik bir ilişki bulunmaktayken, yerel yönetim birimlerinin kendi 

aralarında hiçbir yönetsel ilişki bulunmamaktadır. Bununla birlikte hiyerarşik ilişki, 

büyükşehir belediyeleri ile büyükşehir ilçe belediyeleri arasında bulunmaktadır. 

1982 Anayasası’nda da yerel yönetimler karar organları; seçimle işbaşına gelmiş olan, 

idari ve mali özerkliğe sahip bulunan ve yerinden yönetim ilkesine göre tesis edilen kamu 

tüzel kişilikleri olarak ifade edilmektedir. Tarihsel bağlamda değerlendirildiğinde de 

görülmektedir ki, 1982 Anayasası’nda söz konusu edilen bu belirlemelerin kökenleri çok 

daha öncesine dayanmaktadır. 

Osmanlı İmparatorluğu döneminde ve 1864 yılında çıkarılmış olan Vilayet Nizamnamesi 

kapsamında “eyalet yönetimi” kaldırılmış ve yerine “vilayet yönetimi” anlayışı 

getirilmiştir. Öngörülen bu yeni yapı çerçevesinde, illerde genel yapının yanı sıra il özel 

yönetimi ve başkanlığını da valinin yapmış olduğu Umumi Meclis bulunmaktaydı 

(Çağdaş 2011). 

1871 yılında çıkarılmış olan İdare-i Umumiye-i Vilayet Nizamnamesi ile Umumi 

Meclis’in görev alanı genişletilmiştir. Bu doğrultuda görülmektedir ki; 1864-1871 

Nizamnameleri ile il özel yönetimlerine tüzel kişilik verilmesi gibi, bu kuruluşlar yerel 

yönetim olarak da değerlendirilmemiştir. Bununla birlikte il özel yönetimlerine tüzel 

kişilik kazandırılması, 1876 Kanun-i Esasi ile söz konusu olmuştur (Parlak ve Sobacı 

2010). Kanun–i Esasi’de, illerin idaresi hususunda Tevsi-i Mezuniyet (Yetki Genişliği) 

ve Tefrik-i Vezaif (Görevler Ayrımı) şeklinde iki ilkenin benimsendiği görülmektedir 

(Yayla 1984). 

Yayla’ya (1984) göre; Kanun–i Esasi madde 108 kapsamında Vilayetin usulü idaresi, 

Tevsii Mezuniyet Kaidesi ve Tefrik-i Vezaif Kaidesi üzerine müesses olup derecatı 

nizamı mahsus ile tayin kılınacaktır” şeklinde düzenlenmiş olan bu ilkeler, “yen hukuki 
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varlıkların yaratılabileceğini belirtmek amacıyla (…) bir kademelenme ya da 

derecelendirme” yapılacağını düşündürmektedir. 

Bu doğrultuda Yayla (1984), 1960’lı yıllara dek söz konusu olan yaygın kanıya göre; 

Tevsi-i Mezuniyet İlkesinin merkezi yönetimin taşra görevlilerine ve özellikle de valilere 

yönelik olarak düşünüldüğünü, Tefrik-i Vezaif İlkesinin de Âdem-i Merkeziyet olarak 

anlaşıldığını belirtmektedir. 

Güler’e (2010) göre; 1913 yılında konu ile ilgili olarak gerçekleştirilen düzenlemenin 

1929 tarih ve 1426 sayılı Vilayet İdaresi Kanunu ile değiştirilmesinin ardından, il özel 

yönetiminin kesin ilkesinin Yetki Genişliği (Tevsi–i Mezuniyet) İlkesi olmaya başlaması 

söz konusudur ve 1961 Anayasası ile illerin yönetiminde tek ilke olarak, yine Yetki 

Genişliği (Tevsi–i Mezuniyet) İlkesi geçerli kılınmıştır. Bu temelde Güler’e (2010) göre; 

Prens Sabahattin tarafından 1876 Anayasası’nın, illerin yönetiminin merkezden değil 

yerinden yönetim ilkesine göre düzenlediğini ve il genel meclisi ile valilerin yetki 

genişliğinin tek yapıda gerçekleştirilmesini öngördüğünü belirtmesi reform tartışmalarını 

da beraberinde getirmiştir. 1913 yılı itibariyle de, İdare-i Umumiye-i Vilayet Kanun-u 

Muvakkati çıkarılmış ve Geçici Kanun kapsamında; il özel yönetiminin organları olarak 

meclis, encümen ve yürütme organı belirlenerek, organlar arasındaki görev paylaşımının 

esasları düzenlenmiştir (Parlak ve Sobacı 2010). 

Ancak, Geçici Kanunun birinci bölümü illerin genel yönetimi ile ilgili belirlemelere, 

ikinci bölümü de il özel yönetimleri ile ilgili belirlemelere ayrılmıştır. İdare-i Umumiye-

i Vilayet Kanununun birinci bölümü 1929 yılında kaldırılmış, il özel yönetimlerine ilişkin 

olan ikinci bölüm ise 1987 yılında 16.05.1987 tarih ve 3360 Sayılı Kanun kapsamında 

bazı değişiklikler yapılarak ve eklemelerde bulunularak yeniden düzenlenmiştir. 

22.02.2005 tarih ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile, il özel yönetimleri bugünkü 

yapısına kavuşturulmuştur (Keleş 2012b). 

Konu ile ilgili olarak yapılan diğer belirlemeler çerçevesinde, temel ilkelerde önemli bir 

farklılık olmamakla birlikte, Osmanlı İmparatorluğu döneminde kurulmuş olan belediye 

ve il özel yönetimleri, son düzenlemelere kadar bazı yapısal değişikliklere konu 
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edilmişlerdir. Bu yöndeki temel değişiklik ise 2003 yılından beri söz konusu edildiği 

görülmektedir ve birçok hususta yerel yönetimlerin görev ve yetkilerinin küreselleşme 

sürecinin yönetme tarzı anlamındaki yönetişim ilkeleri doğrultusunda yeniden 

belirlenmesi adına bu süreç reform süreci olarak nitelendirilmektedir (Karasu 2013). 

Cumhuriyet tarihi boyunca görev ve yetkileri büyük oranda bir daralmış olan il özel 

idareleri, söz konusu edilen bu reform sürecinde yeniden yapılandırılmış ve hatta bir 

dönem itibariyle kaldırılması dahi düşünülen bu yerel yönetim kuruluşlarının görev ve 

yetki alanları bilakis oldukça genişletilmiştir. Bu süreçte ayrıca, belediye ve köylerin 

belirli bir yerleşim alanında faaliyet göstermesine ve il özel idarelerinin de yerleşim alanı 

içi ve yerleşim alanı dışı olmak üzere il sınırları içerisinde yer alan tüm alanda yetkili 

sayılması gerektiğine yönelik belirlemelerde bulunulmuştur (Eryılmaz 2011). 

İl özel idarelerine yönelik belirlenmiş olan bu yetki alanı, merkezi yönetim tarafından 

yerel yönetimler üzerinde uygulanan yönetsel vesayet yetkisi ile sınırlandırılmıştır. 5302 

Sayılı Kanun ile karar organı olarak belirlenmiş olan il genel meclisleri, 3360 Sayılı 

Kanuna oranla önemli işlev ve sorumluluklar üstlenmeye başlamışlar ve il özel idaresinin 

ana yönetim organı olarak nitelendirilerek, yapısal olarak değiştirilmişlerdir (Parlak ve 

Sobacı 2010). Bu kapsamda söz konusu edilen en önemli değişikliklerden biri, valinin il 

genel meclisi başkanlığı görevinden alınması ve onun yerine meclisin kendi üyeleri 

arasından seçeceği bir başkanı meclis başkanı olarak ataması hususunda 

gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda meclis başkanının görev süresi ilk seçim için 2 yıl, 

sonraki seçimler için de 3 yıl olarak belirlenmiş ve meclis toplantılarına yönelik 

düzenlemelerde değiştirilerek, önceki düzenlemede mayıs ve kasım ayları olmak üzere 

yılda iki kez toplanması kararlaştırılmış olan meclisin, tatil ayı olarak belirlenmiş olan bir 

ay dışında her ay toplanması hükme bağlanmıştır (Karasu 2013). 

Kanun kapsamında söz konusu bir başka değişiklik ise, ihtisas komisyonlarının 

oluşturulmasına yönelik olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede il genel meclisleri; eğitim, 

kültür ve sosyal hizmetler, imar ve bayındırlık, çevre ve sağlık ile bütçe komisyonları 

kurma zorunluluğuna sahip olmaya başlamışlar ve ihtiyaç duyulması durumunda da başka 

birtakım komisyonların kurulması adına hareket edilebileceği belirtilmiştir. 
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6360 Sayılı Kanunda söz konusu edilen yasal düzenleme ile 30 büyükşehir belediyesinde 

il özel idareleri kaldırılmış, diğer illerde ise il özel idarelerinin varlıkları korunmaya 

devam etmiştir. Bu şekilde 6360 Sayılı Kanun doğrultusunda, il özel idareleri bakımından 

il özel idareli iller ve il özel idaresiz iller şeklinde ikili bir yapının ortaya çıkmaya 

başlaması söz konusu olmuştur. Bu yönde bir belirlemede bulunulması neticesinde, 

önceki anlatımlarda da yer verildiği üzere il özel idarelerinin görev, yetki ve taşınır ve 

taşınmazları anlamındaki kaynakları dağıtılmıştır. Büyükşehir belediyesi kurulan illerde 

kaldırılan il özel idarelerinin yetkileri; bakanlıklara, bağlı ve ilgili kuruluşlara, taşra 

teşkilatına, valiliklere, hazineye, büyükşehir belediyelerine ve bu belediyelerin bağlı ve 

ilgili oldukları diğer birtakım kuruluşlarla ve ilçe belediyelerine dağıtılmıştır. 

6360 Sayılı Kanun kapsamında, il özel idarelerinin encümen yapısı da değiştirilmiştir. 

Buna göre; 6360 Sayılı Kanun ile il genel meclisinin kendi içinden seçeceği encümen 

üyesi sayısının üçe, birim amirleri arasından seçecekleri üye sayısının da ikiye indirildiği, 

genel sekreterin encümen üyesi olduğu ve birim amirleri arasından seçilecek olan mali 

hizmetler birimi amirinin bulundurulması zorunluluğunun kaldırıldığı görülmektedir. 

6360 Sayılı Kanun ile aynı zamanda 5302 Sayılı Kanun 45’inci maddesine eklenen 

“Bütçe tasarısının kesinleşmesi halinde vali, görüşüyle birlikte durumu İçişleri 

Bakanlığı’na bildirir. İçişleri Bakanının otuz gün içerisinde vereceği karar kesindir” 

fıkrası ile il genel meclisinin bütçeye ilişkin yetkisi kısmi olarak vesayet altına alınmıştır. 

6360 Sayılı Kanuna yöneltilen en önemli eleştirilerden biri, il ölçeğinin belediye modeli 

ile yönetilemeyeceğine ilişkindir. Bu yöndeki bir yaklaşımın savunucusu olan Anonim 

(2012a) konu ile ilgili olarak; “Mevcut belediye hukuku, il ölçeğini yönetmeye doğası 

gereği uygun değildir. Bu doğrultuda belediye hukuku aynı bırakılarak illerin yönetimi 

sağlanmış olamayacaktır. Zira belediye tipi yönetim kentsel yerleşme mekânlarının 

yönetimidir. Oysa illerde ve ilçelerde kentsel yerleşmenin yanı sıra, çok sayıda ve tam 

anlamı ile kırsal olan yerleşmeler de bulunmaktadır. Kırsal yerleşmeler, hem coğrafi, hem 

de iktisadi özellikleri açısından kentsel altyapı gerektiren belediye hukuku ile 

yönetilemezler. Kırsal yerleşmelerden alınabilecek ilan–reklam, tabela, eğlence vb. vergi 

gelirleri de bulunmamaktadır. Belediyelerin ev ve sokak hayvanları dışında hayvancılık 

sektörünü yönetebilecek yetki ve kapasitesi de yoktur. Bu nedenle de kırsal sosyo-
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ekonomik yapıya kentsel yönetim giydirmek, gerçek anlamda kan uyuşmazlığı olacaktır” 

demektedir. 

Belirtilen kapsamda alt komisyon raporuna karşı hazırlanan muhalefet şerhinde; mülki 

sınırların mahalli hizmetler için optimal ölçek sayılamayacağını ve sınırları siyasi ve idari 

ölçütler ile belirlenmiş olan mülki yönetimin hizmet ve yönetim ölçütlerinin birbirinden 

farklı olduğunu belirtilerek, ancak bir ilin ortadan kaldırılması durumunda il özel 

idarelerinin kaldırılabileceğini ve bundan dolayı da söz konusu edilen düzenlemenin, 

merkezi ve yerel yönetimler arasında görev bölüşümünün genelliği ilkesine aykırı bir 

düzenleme olduğunu ifade etmiştir (Anonim 2012a). 

3.2.2 Yatırım İzleme ve Koordiasyon Başkanlığının kurulması 

6360 Sayılı Kanun kapsamında, büyükşehir belediyelerinin tamamında YİKB 

kurulmuştur ve geniş yetkilerle donatılmıştır. Bu doğrultuda YİKB ile taşra kuruluşlarının 

il özel idareleri eli ile hafif denetimli kolay harcama olanağına sahip olmaları 

amaçlanmıştır. Yatırım Destek Ajansı da bu çerçevede bölge kalkınma ajanslarının 

beklentileri karşılayamaması adına kurulmuş ve bu anlamda da bir bakıma, yatırım 

ortamının iyileştirilmesine yönelik olarak kurulan tek durak ofisleri ya da yatırım destek 

ofisleri olarak görülmeye başlanmıştır (Anonim 2012a). 

YİKB’nin kurulması ile getirilen yasal düzenlemeler ile; 

 YİKB’nin kurulması ile valilerin rolleri yeniden tanımlanmakta, 

 YİKB ile özel idare bütçesinin özerkliği kaldırılmış ve kontrolün merkezi yönetimde ya 

da valilerde olduğu bir mekanizma kurulmakta, 

 YİKB ile il özel idaresinin merkezi yönetim hizmet ve yatırımlarına destek olma işlevi 

ikame edilmekte, 

 YİKB ile proje koordinasyonu işlevi yasal bir zemine oturtulmakta, 

 YİKB ile yerel düzeyi ilgili bakanlıklar aracılığı ile değil, doğrudan kontrol etmeye 

başlamasına yönelik düzenlemelerde bulunulmuştur. (Koyuncu ve Köroğlu 2012a) 



31 
 

3.2.3 Yeni ilçelerin kurulması 

6360 Sayılı Kanun ile büyükşehirlerde 27 yeni ilçe kurulmuştur. Söz konusu ilçeler göz 

önüne alındığında en fazla ilçe Hatay İlinde kurulduğu (dört ilçe), Hatay İlini, üç ilçe ile 

Tekirdağ ve Şanlıurfa İllerinin izlediği belirlenmiştir. Denizli İlinde Akköy İlçesinin adı 

Pamukkale olarak değiştirilmiş ve ilçeye yeni mahalleler dâhil edilmiştir (Çizelge 3.1). 

Koyuncu ve Köroğlu (2012) tarafından yapılan çalışmada; 6360 Sayılı Kanun 

kapsamında büyükşehirlerde yeni ilçelerin kurulmasının idari bağlılık değişikliklerine yol 

açabileceği ve büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyeleri arasındaki görev ve yetki 

paylaşımında ortaya çıkan mesafe sorununun da, hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde 

sunulmasını engelleyebileceğini belirtilmiştir. 

Çizelge 3.1 6360 Sayılı Kanun kapsamında büyükşehirlerde kurulan yeni ilçeler (Karasu 

2013) 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULAN İLÇE 

Aydın Efeler 

Balıkesir Karesi ve Altıeylül 

Denizli 

Merkezefendi ve Pamukkale (Pamukkale İlçesi, Akköy İlçesi’ne 

yeni mahalleler katılması ve isminin “Pamukkale” olarak 

değiştirilmesiyle oluşturulmuştur) 

Hatay Antakya, Defne, Arsuz ve Payas 

Malatya İlçe kurulmamış, idari bağlılıklar değişmiştir. 

Manisa Şehzadeler ve Yunusemre 

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ve Onikişubat 

Mardin Artuklu 

Muğla Menteşe ve Seydikemer 

Ordu Altınordu 

Tekirdağ Süleymanpaşa, Kapaklı ve Ergene 

Trabzon Ortahisar 

Şanlıurfa Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü 

Van Tuşba ve İpekyolu 

Zonguldak (büyükşehir olmamıştır, 

yeni ilçe kurulmuştur) 
Kilimli ve Kozlu 
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3.2.4 İdari bağlılık ve sınır değişimleri 

6360 Sayılı Kanun ile hem yeni kurulmuş olan bazı büyükşehirlerde hem de Ankara ve 

İstanbul illerinde idari bağlılık ve sınır değişiklikleri gerçekleştirilmesi amacı ile hareket 

edildiği görülmektedir. Ankara ve İstanbul haricinde idari bağlılık ve sınır değişikliği 

yapılması amacı ile hareket edilen diğer iller ise; Hatay, Malatya, Manisa, 

Kahramanmaraş, Mardin ve Van illeri olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte 6360 Sayılı 

Kanun kapsamında, Zonguldak ili büyükşehir belediyesi olmamasına karşın, bu ilde de 

idari bağlılık ve sınır değişikliği yapılmıştır. 

6360 Sayılı Kanun Kapsamında yeni kurulan büyükşehir belediyeleri dışındaki idari 

bağlılık ve sınır değişiklikleri ile ilgili düzenlemelere göre bazı mahallelerin bağlılıkları 

ve sınırları değiştirilmiştir (Çizelge 3.2).  

Çizelge 3.2 6360 Sayılı Kanun kapsamında yeni kurulan büyükşehir belediyeleri 

dışındaki idari bağlılık ve sınır değişiklikleri (Karasu 2013) 

BÜYÜKŞEHİR BAĞLILIK VE SINIR DEĞİŞİKLİĞİ 

Ankara 

 Yenimahalle ilçesine bağlı Dodurga ve Alaçatı Mahallelerinin bir 

kısmının Şehitali Mahallesi ile birleştirilmesi.

  Şehitali, Aşağıyurtçu, Yukarıyurtçu, Ballıkuyumcu ve Fevziye 

Mahallelerinin Etimesgut ilçesine bağlanması.

 Yenimahalle ilçesinin bir kısmı ile Çayyolu, Ahmet Taner Kışlalı, Ümit, 

Koru, Konutkent ve Yaşamkent Mahallelerinin Çankaya İlçesine 

bağlanması.

İstanbul 

 Arnavutköy ilçesine bağlı Nakkaş ve Bahşayiş Mahalleri ile 

Büyükçekmece ilçesine bağlı Muratbey Mahallesinin Çatalca ilçesine 

bağlanması.

 Şişli ilçesine bağlı Ayazağa, Maslak ve Huzur Mahallelerinin Sarıyer 

ilçesine bağlanması.

6360 Sayılı Kanun kapsamında büyükşehir olan İllerde idari bağlılık ve sınır 

değişiklikleri ile ilgili düzenlemelere göre bazı mahallelerin birleşme ve bağlılıkları 

değiştirilmiştir (Çizelge 3.3). 
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Çizelge 3.3 6360 Sayılı Kanun kapsamında büyükşehirlerde idari bağlılık ve sınır 

değişiklikleri (Karasu 2013) 

BÜYÜKŞEHİR BAĞLILIK VE SINIR DEĞİŞİKLİĞİ 

Hatay 

Merkez Şenköy Bucağına bağlı Sofular ve Hanyolu Köylerinin Altınözü 

İlçesi’ne bağlanması, 

Bazı köyler ve belediyelerin Yayladağı İlçesi’ne bağlanması

Malatya 
Yeşilyurt Belediyesine bazı mahallelerin bağlanması, 

Battalgazi Belediyesine bazı mahallelerin bağlanması

Manisa Köprübaşı ilçesine bazı belediyelerin ve köylerin bağlanması

Kahramanmaraş Pazarcık ilçesine bağlı bazı köylerin Türkoğlu ilçesine bağlanması

Mardin Kızıltepe ilçesine bağlı Gökçe Belediyesinin Merkez ilçeye bağlanması

Van 

Merkez ilçeye bağlı köyler ile bazı mahallelerin Edremit Belediyesine 

bağlanması ve mahalle birleştirilmesi, 

Merkez ilçeye bağlı Şabaniye Mahallesinin bir kısmının Cevdetpaşa 

Mahallesi ile birleştirilmesi, 

Merkez İlçeye bağlı Hacıbekir Mahallesinin bir kısmının Şabaniye 

Mahallesi ile birleştirilmesi

Zonguldak 

(Büyükşehir 

Olmamıştır. Yeni 

İlçe Kurulmuştur) 

Kozlu Bucağına bağlı Esenköy ve Yahma Köylerinin tüzelkişiliğinin 

kaldırılması ve mahalle olarak Kozlu Belediyesine katılması. 

3.2.5 Muhtarlık sistemi değişimleri 

6360 Sayılı Kanun kapsamında 16.082 köyün ya da genel olarak köylerin % 47’sinin 

tüzel kişiliği kaldırılmış ve bu köyler mahalleye dönüştürülmüştür. Köylerin mahalleye 

dönüştürülmesi basit bir idari değişiklik olarak nitelendirilmemelidir. Zira tüzel kişiliğe 

sahip olan köy yönetimleri, aynı zamanda birer yerel yönetim birimi olma niteliğine 

sahiptir ve hem geleneksel anlamda hem de tarihsel geçmiş bağlamında birtakım temeller 

üzerine kurulmuşlardır. Mahallelerin ise tüzel kişiliği bulunmamaktadır (Anonim 2012a). 

Köy yönetimleri; sahip oldukları tüzel kişilikleri dolayısıyla farklı hak ve ayrıcalıklara 

sahiptirler ve kendilerine ait malvarlıkları olan, orman ve meraları kullanma hakkı 

bulunan yerel yönetim birimleridir (Anonim 2012a). Oysa köy yönetimleri, 6360 Sayılı 

Kanun ile söz konusu edilen bu hak ve ayrıcalıklarından yoksun bırakılmışlardır. Aynı 

biçimde köylerde yapılan tarımsal etkinlikler de bu durumdan etkilenmiş olacaktır ki; bu 

durum da neticesinde köylünün yoksullaşmasını, bu alanlarda yabancılara toprak satışının 
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önünün açılmasını, orman köylerinin kentsel ranta açılmasının kolaylaştırılmasını ve 

genel anlamda da köylünün yaşam alanı üzerindeki haklarını kaybetmesini kolaylaştırmış 

olacaktır (Anonim 2015a). 

3.2.6 Belde belediyelerindeki değişimler 

6360 Sayılı Kanun kapsamında, belde belediyeleri ile ilgili olarak aşağıda verildiği 

şekilde iki farklı yöntemin benimsenmesi amacı ile hareket edildiği görülmektedir. İlk 

yöntem olarak büyükşehir belediyesine dönüştürülen illerdeki belde belediyelerinin de 

mahalleye dönüştürülmüştür. İkinci yöntem olarak ise büyükşehir belediyesi olmayan 

illerde nüfusu 2.000’nin altında olan belde belediyelerinin kapatılması ve bu beldelerin 

köye dönüştürülmüştür. (Anonim 2012a) 

Açıklanan doğrultuda da 153 belde belediyesinin mahalleye, 559 belde belediyesinin de 

köye dönüştürülmesi adına hareket edilmiş ve 1.582 belde belediyesi kapatılmıştır. 6360 

Sayılı Kanundan önce 5747 Sayılı Kanun ile de belde belediyelerinin kapatılmasına 

yönelik girişimlerde bulunulmuş olunmasına karşın, konu Anayasa Mahkemesi’ne 

götürülmüş ve bu yöndeki düzenlemelerin Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na 

aykırı olduğu belirtilmiştir. Bununla birlikte belde belediyelerinin kapatılmasına yönelik 

bir diğer itiraz da, özellikle turizm bölgelerinde kapatılan belde belediyelerinin turizm 

sektörü açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceğine yönelik olarak yapılmıştır (Anonim 

2012a). 

3.2.7 Mahalli idare birliklerindeki değişimler 

6360 Sayılı Kanun kapsamında, mahalli idare birlikleri ile ilgili olarak aşağıda verildiği 

şekilde iki farklı düzenlemede bulunulması amacı ile hareket edildiği görülmektedir 

(Kerman vd. 2012). İlk düzenleme; üyelerinin tamamının il özel idarelerinden oluştuğu 

birliklerin başkanının birlik merkezinin bulunduğu ilin valisi olması koşulunun 

değiştirilmesi ve onun yerine üye illerin valileri arasından seçilmesidir. İkinci düzenleme 

ise;6360 Sayılı Kanun ile tüzel kişiliği kaldırılmış olan belediye, il özel idaresi ve 
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köylerden oluşan ya da söz konusu Kanun ile amaçları ortadan kaldırılan mahalli idare 

birliklerinin ilk mahalli seçimlerden önce tasfiye edilmesine ilişkindir. 

Gerek 1961 Anayasasında ve gerekse de 1982 Anayasasında mahalli idare birlikleri 

kurulabilmesine yönelik hükümler yer almasına karşın, mahalli idare birliklerine ilişkin 

ilk yasal düzenleme, 26.05.2005 tarih ve 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu 

hükümleri doğrultusunda söz konusu edilmiştir. Bu bağlamda 5355 Sayılı Kanunun, 

Türkiye’de kurulan çok sayıdaki birliğin bir bütünlük içerisinde ele alınması ihtiyacından 

dolayı çıkarıldığı belirtilmektedir. 

6360 Sayılı Kanunun kabulünden önce, Türkiye’deki mahalli idare birliklerinin sayısının 

1.390 olduğu belirtilmektedir. Aynı şekilde 6360 Sayılı Kanun’dan önce il özel idaresi ve 

belediye hizmet birlikleri sayısının 15, belediye hizmet birliği sayısının 65 ve köylere 

hizmet götürme birliği sayısının da 909 olduğu belirtilmektedir ki, 6360 Sayılı Kanun ile 

bu birliklerin bir kısmının tasfiye edilmesi için hareket edilmeye başlanmıştır (Kerman 

vd. 2012). 

3.2.8 Görev ve yetki bölüşümündeki değişimler 

6360 Sayılı Kanun kapsamında büyükşehir belediye sisteminde söz konusu edilen 

değişikliklerin neden olduğu sonuçlardan bir diğeri de, belediyeler arasındaki görev ve 

yetki bölüşümü bağlamında değerlendirilmektedir. Zira 6360 Sayılı Kanun ile 30 ilde iki 

düzeyli bir belediye sisteminin kurulması adına hareket edilmesi söz konusu olmuştur. 

Büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyesi arasındaki görev ve yetki bölüşümüne ilişkin 

temel ilkeler, 5216 Sayılı Kanun kapsamında düzenlenmiştir. 5216 Sayılı Kanun hükmü 

doğrultusunda; büyükşehir belediyeleri, büyükşehir sınırları içerisinde mahalli müşterek 

ihtiyaçların karşılanması noktasında geniş yetkilerle donatılmıştır. İlçe belediyeleri ise, 

büyükşehir belediyelerine verilmiş olan görevler dışında kalan sınırlı sayıdaki hususta 

görevlendirilmiştir. 5216 Sayılı Kanun, ilçe belediyelerinin görevlerini aşağıda verildiği 

şekilde belirlemiştir: 
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 Büyükşehir belediyesinin katı atık yönetim planına uygun olarak katı atıkların 

toplanmasını ve aktarma istasyonuna taşınmasını sağlamak, 

 Sıhhi işyerlerini, ikinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat 

ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek, 

 Çeşitli parklar yapmak ve dezavantajlı toplumsal kesimler için sosyal ve kültürel 

hizmetler sunmak, 

 Mesleki el beceri kursları açmak, 

 Sağlık ve kültür tesis ve binalarının yapımı, bakım ve onarımını sağlamak, 

 Kültür ve tabiat varlıklarını ve dokusunu korumak, 

 Kent tarihi bakımından önem arz eden mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin 

hizmetlerin sunulmasını sağlamak ve 

 Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. 

6360 Sayılı Kanun ile de, ilçe belediyelerine ek olarak başka birtakım yetkiler verildiği 

görülmektedir. Bu yetkiler de 6360 Sayılı Kanun kapsamında;  

 İlçe belediyelerinin, mahalleye dönüşen köylerde yapılacak olan ticari amaç taşımayan 

yapılar için yörenin mimari özelliklerine uygun tipte mimari projeler oluşturması, 

uygulaması ya da uygulatması, 

 Mabetlerin inşa edilmesi ile bakım ve onarımının yapılması, 

 Afet riski bulunan ya da can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaların 

tahliye edilmesi ya da yıkılması hususunda ilçe belediyesinin büyükşehir belediyesinden 

destek talep edebilmesi 

vb. şekilde belirlenmiştir. 

Bununla birlikte 6360 Sayılı Kanun ile büyükşehir belediyesi meclisi kararı ile bazı 

yetkilerin de ilçe belediyelerine devredilebileceği hususu hükme bağlanmıştır. 6360 

Sayılı Kanun kapsamında büyükşehir belediyelerinin ilçe belediyelerine 

devredebilecekleri yetkilerden bazıları da aşağıda verildiği gibi ifade edilmektedir: 

 Yük ve yolcu terminalleri ile kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletme ve 

işlettirmek ya da ruhsat vermek, 

 Mezarlık alanlarını tespit etmek, 

 Mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek ve defin ile ilgili hizmetleri yürütmek, 
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 Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaların inşasını yapmak, yaptırmak, işletmek ya da 

işlettirmek, 

 İmar planında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları 

ruhsatlandırmak ve denetlemek, 

 Temizlik hizmetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak, 

 Adreslere yönelik numaralandırmayı sağlamak vb. 

6360 Sayılı Kanun kapsamında 5216 Sayılı Kanuna göre ilçe belediyelerinin yetkilerinin 

kısmen de olsa artırıldığı görülmektedir. Bununla birlikte 6360 Sayılı Kanun büyükşehir 

belediyesinin rolü ile ilgili olarak uyum ve koordinasyonun sağlanması hususunda daha 

merkeziyetçi bir yapının sağlanmasına yönelik belirlemeler içermektedir. 

5393 Sayılı Kanuna göre ise 6360 Sayılı Kanun daha geniş görev ve yetkilere sahip olan 

ilçe belediyelerinin bazı görev ve yetkilerinden yoksun kalmalarına neden olmaktadır. 

Bununla birlikte 6360 Sayılı Kanun ile yeni kurulan büyükşehir belediyelerinde genel 

sekreterlik makamı ihdas edilmeye başlanmış ve bu il belediyelerindeki belediye başkan 

yardımcılığı kadroları da kaldırılmıştır. 

3.3 Mali Yapıdaki Değişimler 

6360 Sayılı Kanun kapsamında söz konusu edilen önemli değişikliklerden bir diğeri de, 

yerel yönetimlerin paylarının yeniden düzenlenmesi ve bu doğrultuda bölüşüm 

ilişkilerine yapılan müdahale olarak ele alınabilir. Bu amaçla 6360 Sayılı Kanun 

öncesinde yerel yönetimlerin finansmanı için bütçe gelirlerinden ayrılan paylara ilişkin 

oranlar aşağıda verildiği gibi belirlenmiştir: 

Genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamını, % 2,85’i büyükşehir belediyeleri dışındaki 

belediyelere, % 2,50’si büyükşehir ilçe belediyelerine ve % 1,15’i il özel idarelerine 

ayrılır. Büyükşehir belediye sınırları içerisinde yapılan genel bütçe gelirleri tahsilâtı 

toplamının% 5’i ile genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamı üzerinden büyükşehir ilçe 

belediyelerine ayrılan payların % 30’u büyükşehir belediye payı olarak ayrılır. Burada 
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söz konusu edilen temel ölçüt ise, her yılın ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere o 

sınırlar içerisinde yaşayan nüfus olarak belirlenmiştir. 

6360 Sayılı Kanun kapsamında ise genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamının % 

1,50’nin büyükşehir belediyesi dışındaki belediyelere, % 4,50’sinin büyükşehirlerdeki 

ilçe belediyelerine ve % 0,50’lik bölümünün de il özel idarelerine aktarılması adına 

hareket edilmesi hükme bağlanmıştır. Bununla birlikte 6360 Sayılı Kanun; yine özel 

tüketim vergisi hariç olmak üzere, büyükşehir belediye sınırları içerisinde yapılan genel 

bütçe vergi gelirleri tahsilâtının % 6’sı ile genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamı 

üzerinden büyükşehir ilçe belediyelerine ayrılan payların % 30’unun büyükşehir belediye 

payı olarak ayrılmasını öngörmektedir. Söz konusu edilen bu % 6’lık büyükşehir belediye 

payının % 60’ı doğrudan ilgili büyükşehir belediyesine aktarılmaktayken, kalan % 40’lık 

bölümünün ise % 70’i nüfusa ve % 30’u ise yüzölçümü esasına göre büyükşehir 

belediyeleri arasında dağıtılmaktadır. 

6360 Sayılı Kanun kapsamında söz konusu edilen bu düzenlemelerden hareketle payların 

dağılımına yönelik belirlemelerde bulunan Koyuncu’nun (2012) konu ile ilgili 

belirlemeler aşağıda verildiği gibidir: 

Öncelikli olarak belirtmek gerekir ki, yerel yönetim gelirlerinde bu yönde bir değişiklik 

yapılmasını öngören bu düzenlemenin kamuoyu ile paylaşılmaması, şeffaflık ve hesap 

verebilirlik açısından büyük bir eksikliği ifade etmektedir. Bununla birlikte 2011 yılı 

verileri 6360 Sayılı Kanun kapsamında öngörülen düzenlemelere göre uyarlandığında 

görülmektedir ki; merkezden transfer edilen payların belediye ve il özel idarelerinin bütçe 

gelirleri içindeki oranı % 48 iken, bu oran % 50’ye çıkmaktadır. Aynı şekilde GSYİH 

içerisinde bu pay % 1,93 iken, % 2,20’ye çıkmakta ve dolayısıyla da payların mali 

büyüklüğü % 12 olarak belirlenmektedir. Bu oranın da, paylarda 3,1 Milyar TL’lik bir 

artışa yol açması söz konusu olmaktadır. Buna karşın 56,5 milyonluk bir nüfusa hizmet 

edecek olan büyükşehir belediyelerinin ve büyükşehir ilçe belediyelerinin toplam yerel 

yönetim payı ise, %81 oranında alacaktan oluşmaktadır ki; bu pay, 6360 Sayılı Kanun 

öncesinde yapılan düzenlemeye göre 38 milyonluk bir nüfusa karşı alınan % 59’luk payın 

karşılığını ifade etmektedir. 



39 
 

Yerel yönetim payları ile ilgili olarak yaptığı bu çalışmasını illere de uyarlamış olan 

Koyuncu (2012), bu hususta da aşağıda verilen belirlemelerde bulunmuştur: 

6360 Sayılı Kanun kapsamında söz konusu edilen düzenleme ile Muğla % 90, Van % 77, 

Erzurum % 71, Balıkesir % 65 ve Tekirdağ % 63’lük bir artış elde etmiş olmaktadır. Kişi 

başına TL cinsinden söz konusu olan artışa göre ise; yine Erzurum 197 TL, Muğla 186 

TL ve Van 167 TL’lik bir artış gerçekleştirmiş olmaktadır. Bununla birlikte belediye 

sınırlarının il sınırlarına genişlemesi ile aktarılan paylarda da bir değişim söz konusu 

olmaktadır. Örneğin; Mersin büyükşehir belediyesinin aldığı pay % 55 artmakta iken, 

daha öncesinde büyükşehir belediyesi sınırlarında ikamet eden bir kişiye düşen pay da % 

20 oranında bir azalış göstermektedir. 

6360 Sayılı Kanun kapsamında mali yapıya yönelik olarak öngörülen değişiklikler ile 

belediye gelirlerinin artması, aynı zamanda belediye hizmetlerine yönelik vatandaşların 

taleplerinin de artması anlamına gelmiş olacaktır. Neticesinde de bu durum, kent 

ekonomisinin belirtilen bu kaynaklar dışında kendisini besleyebilecek ya da 

destekleyebilecek başka birtakım yeni gelişme alanlarına ve lokomotif sektörlere de 

ihtiyaç duymasını beraberinde getirmiş olacaktır. 

6360 Sayılı Kanun ile yerel mali sistemde gerçekleştirilen değişikliklerin; belediyelerdeki 

özelleştirme sürecini artarak devam ettirmelerine, belediyelerin daha fazla borçlanma 

içerisinde yer almaya başlamalarına ve bu borçların karşılanabilmesi için de hizmet 

maliyetlerini artırmak adına hareket etmelerine neden olabileceği söylenebilir. Oysa yerel 

mali sisteminin en temel ilkesi yerel yönetimlere görevleri ile orantılı gelir kaynakları 

sağlanması olarak ifade edilmektedir ki, belirtilen bu hususlar bu ilkenin uygulanmasını 

zorlaştırmış olacaktır (Karasu 2013). 

3.4 Siyasi Yapıyı İlgilendiren Değişimler 

6360 Sayılı Kanun ile siyasi yapı bağlamında söz konusu edilen değişiklikler, Kanunun 

en fazla eleştiri alan ve tartışılan yönlerinden birini ifade etmektedir. Zira konu ile ilgili 
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olarak 6360 Sayılı Kanun’da yapılan düzenlemelerin; bölge yönetimleri oluşturmaya 

yönelik belirlemeler içerdiği, başkanlık sisteminin altyapısının oluşturulmasına yönelik 

bir kapsama sahip olduğu, yerelde güçlü bir merkezileşmeye neden olabileceğine yönelik 

sakıncalar içerdiği ve neticesinde de bu yöndeki düzenlemelerin iktidar partisinin yerel 

seçimleri kazanmasına yönelik bir strateji niteliği taşıdığı şeklinde farklı eleştirilere konu 

edildiği görülmektedir. 

Anonim (2012a); tüm ili kapsayan belediye sisteminin, başkanlık sistemine geçişi 

öngördüğünü ifade etmekte ve illerin merkezden yönetim esası yerine yerinden yönetim 

esasına göre yönetilmeye başlandığını ve bu değişikliğin federal devlet yapılanmasını 

gerektirdiğini söylemektedir. 

Anonim (2013a) tarafından; 6360 Sayılı Kanun kapsamında siyasi yapıya yönelik 

öngörülen değişikliklere getirilen eleştiriler de, belediyenin yetki alanı ile ilgili olarak 

ortaya konulmuştur. Bu kapsamda belediyenin yetki alanının il sınırlarına genişletilmesi 

ile birlikte, sistemin belediye olmaktan çıkıp eyalet ya da bölge yönetimine dönüşeceğini 

ifade etmektedir. 

6360 Sayılı Kanun kapsamında söz konusu edilen düzenlemelerin, bir yerel yönetimlere 

siyasal özerklik ve bu kapsamda bir federasyon denemişi niteliği ve amacı taşımadığını 

taşıdığı eleştirilerine bulunmaktadır. Anonim (2012b) de konu kapsamında, tarafından 

ortaya konulanlarla aynı yönde olmak üzere; bir siyasal yerinden yönetim türü olan 

federasyonun, idari ve mali federalizm olarak adlandırılmasının doğru olmadığı 

belirlemesinde bulunmakta ve yasama gücünün yerel ve bölgesel birimlerle 

paylaşılmasını öngören bir düzenlemede bulunulmadıkça, federasyondan söz 

edilemeyeceğini ifade etmektedir. 

6360 Sayılı Kanun ile doğrudan seçilmişlerin sayısının 250.000’den 200.000’e inmesinin 

söz konusu olacağını belirten Anonim (2012a), bu yeni yapı ile demokratik katılım 

mekanizmasının azalacağını ifade ederek, Kanuna yönelik bir başka eleştirisini ortaya 

koymaktadır. Koyuncu ve Köroğlu (2012) aynı kapsamda; büyükşehir meclislerinin daha 

yoğun bir program yükü ile karşı karşıya kalmaları nedeniyle, yerel siyasette katılım 
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mekanizmalarının daha yavaş işlemeye başlayacağını belirtmektedirler. Bu doğrultuda 

Keleş (2012a); yerel yönetimlerin varlığına bir yasal düzenleme ile son verilmesi, 

Türkiye’nin taraf olduğu Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartında yer alan yerel 

yönetimlerin sınırlarının değiştirilmesi hususunda referandum yolu ile danışılmadan 

değişiklik yapılması yoluna gidilmemesi hükmüne ve temel haklar ve özgürlüklerle ilgili 

düzenlemelere de aykırı bulunmaktadır. 

Konu ile ilgili olarak literatürde, 6360 Sayılı Kanun kapsamında söz konusu edilen 

düzenlemelerin yerel seçimlere yönelik olduğuna ilişkin görüşler de bulunmaktadır. Daha 

çok İstanbul ili Şişli ilçesi ve kıyı beldeleri için öne sürülen bu yöndeki görüşlere göre; 

seçim çevreleri ve seçmen yapıları değiştirilmek istendiğinden, 6360 Sayılı Kanun ile bu 

kapsamdaki düzenlemelere yer verilmiştir. Zira Anayasa’da da ifadesini bulduğu üzere; 

yerel yönetimler, karar organları seçimle oluşturulan birimlerdir ve bu yönüyle de siyasal 

kurumlardır. Bundan dolayı da büyükşehir belediyesi olmanın siyasal sonuçları da ortaya 

çıkabilmekte ve bu durum bir yerel iktidar mücadelesinin yaşanmasını beraberinde 

getirebilmektedir (Karasu 2013). 

Karasu (2013); 6360 Sayılı Kanun kapsamında söz konusu edilen düzenlemelerle, seçim 

çevresinin büyükşehir belediye başkanlığı açısından ilin tamamını kapsamaya 

başlayacağını belirtmektedir. Bu temelde 6360 Sayılı Kanun’da, büyükşehir belediye 

başkanının seçilmesinde seçim çevresinin, büyükşehir belediye sınırları içerisinde 

bulunan orman köyleri de dâhil olmak üzere, büyükşehir belediye sınırlarından oluşacağı 

ifade edilmiştir. Aynı şekilde büyükşehir belediye meclisi de; belediye sınırları içerisinde 

kalan ilçe seçim çevreleri için tespit edilen belediye meclisleri üye sayısının, her ilçe için 

beşte biri alınmak suretiyle belirlenecek toplam sayı kadar üyeden oluşmuş olacaktır. 

3.5 Kamu Hizmetlerinin Sunumuna İlişkin Değişimler 

Büyükşehir belediye sistemi içerisinde kamu hizmetlerinin sunumu ile ilgili önemli 

unsurlardan birisi de, bu hizmetlere ilişkin büyükşehir ilçe belediyelerinin ne yönde bir 

yapılanma içerisinde oldukları hususudur. Zira büyükşehir ilçe belediyesi olmak, 

herhangi bir ilçenin belediyesi olmaktan farklı bir anlam ifade etmektedir ve büyükşehir 
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belediyesi sınırları içerisinde yer almayan bir ilçe belediyesi, büyükşehir belediyesi 

anlamındaki bir idari yapılanmaya tabi olmadan, sadece Belediye Kanunu’na tabi olarak 

belediye hizmetlerini baştan sona kendi adına yürütebilmektedir. 

İnceleme sonuçlarına göre; büyükşehir ilçe belediyeleri ilçe belediyelerinden farklı 

olarak, belediye hizmetlerinin bir kısmını büyükşehir belediyesine devretmek, bir kısmını 

da büyükşehir belediyesi ile paylaşmak zorundadırlar. Aynı şekilde büyükşehir ilçe 

belediyeleri, bazı hizmetleri yerine getirebilmek adına büyükşehir belediyesinin onayını 

ve denetimini beklemek durumundadırlar ve gelirlerinin bir kısmını da büyükşehir 

belediyesine devretmek durumunda kalabilmektedirler. 

Karasu’ya (2013) göre; büyükşehir belediyesi ile büyükşehir ilçe belediyeleri arasındaki 

ilişkiler incelendiğinde, büyükşehir belediyesinin büyükşehir ilçe belediyelerinin imar 

uygulamalarını denetlemeye yetkili oldukları görülmektedir. Denetim yetkisi ise; konu 

ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi isteme, inceleme ve gerekli hallerde bunların örneklerini 

talep etmeyi içermektedir. 

Büyükşehir ilçe belediyeleri tarafından alınan kararlar, üç ay içerisinde büyükşehir 

belediye meclisi tarafından nazım imar planına uygunluğu açısından incelenmek ve aynen 

ya da değiştirilerek kabul edilmesinin ardından büyükşehir belediye başkanına 

gönderilmek durumundadır. Bu tür bir vesayet ilişkisine işaret eden bu yöndeki 

yaklaşımlara ek olarak bütçe açısından da büyükşehir ilçe belediyelerinin kısıtlanması söz 

konusu olmaktadır. Zira vergi gelirleri toplamında büyükşehir belediyelerine aktarılan 

pay, büyükşehir ilçe belediyelerinin gelirlerinin % 40’ının büyükşehir belediyelerine 

aktarılması şeklinde gerçekleştirilmektedir (Karasu 2013). 

Büyükşehir ilçe belediyeleri için, hukuken ve yönetsel anlamda büyükşehir belediyesine 

bağımlın olma durumu söz konusudur ve büyükşehir belediyesi ile büyükşehir ilçe 

belediyesinin aynı siyasi partiye mensup olup olmamaları durumu da, siyasi duruş ya da 

görüş benzerliği ya da farklılığı anlamında bu iki belediye arasındaki ilişkinin 

şekillendirilmesini etkileyebilmektedir. Zira büyükşehir belediyesi ile büyükşehir ilçe 

belediyesinin aynı siyasi partiyi temsil etmeleri söz konusu olduğunda, bu iki belediye 
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arasında işbirliğinin geliştirilmesi adına hareket edilebilmekte ve büyükşehir ilçe 

belediyesi, büyükşehir belediyesi tarafından idari ve mali anlamda daha fazla 

desteklenebilmektedir. Tam tersi durumda ya da büyükşehir belediyesi ile büyükşehir ilçe 

belediyesinin aynı siyasi partiye mensup olmamaları durumunda ise; büyükşehir ilçe 

belediyesinin büyükşehir belediyesi tarafından bilakis hiç desteklenmemesi söz konusu 

olabilmekte ve hatta büyükşehir ilçe belediyesinin hizmet sunumunda büyükşehir 

belediyesi tarafından engellenmesi gündeme gelebilmektedir. Bununla birlikte 6360 

Sayılı Kanunda, sadece büyükşehir ilçe belediyelerinin değil, genel anlamda tüm 

belediyelerin yetki alanlarına/belediye sınırlarına ilişkin de belirlemelerde bulunulduğu 

görülmektedir. 6360 Sayılı Kanuna kadar söz konusu edilen yasal düzenlemelerde; 

belediye sınırları ile mülki idare sınırlarının çakışmasına yönelik herhangi bir belirlemeye 

yer verilmemiş ve belediyelerin sınırları, kent merkezlerinin olduğu yerleri ve bir ilin ya 

da ilçenin mülki sınırları da kırsal alanı da içerecek şekilde belirlenmiştir. 

6360 Sayılı Kanun ile birlikte; büyükşehir belediyelerinde, büyükşehir ilçe belediyesi 

sınırları ile ilçe mülki sınırlarının çakıştırıldığı görülmektedir ve dolayısıyla da 

büyükşehir ilçe belediyeleri daha geniş bir yetki ve sorumluluk alanına sahip olmaya 

başlamışlardır. Aynı şekilde seçim çevresi de, söz konusu edilen bu değişikliğe göre 

farklılık gösterir hale gelmiştir. 

3.6 İmar ve Planlama Düzenine İlişkin Değişimler 

Belediyelerin imar ve planlama ile ilgili belirlemelerde bulunması hususu, Türkiye’de 

yerel yönetimlere ilişkin en önemli hususlar arasında değerlendirilmektedir. Bununla 

birlikte imar ve planlama işleri, sadece Türkiye’de değil genel olarak tüm gelişmiş 

ülkelerde, yerel yönetimler dışında birçok kamu kurumu ve kuruluşu tarafından 

gerçekleştirilmektedir. 

03.05.1985 tarih ve 3194 sayılı İmar Kanununda; planlar kapsadıkları alan ve amaçları 

açısından bölge planları ve imar planları olarak iki ana başlık bağlamında 

değerlendirilmiş ve nazım imar planı, uygulama imar planı ile çevre düzeni planları imar 

planı kapsamında değerlendirilmiştir (Keleş ve Mengi 2014). 5216 Sayılı Kanun 
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kapsamında büyükşehir belediyesi nazım planlarının hazırlanması, büyükşehir ilçe 

belediyeleri de uygulama imar planlarının hazırlanması konusunda yetkilendirilmişlerdir. 

Konu ile ilgili olarak Keleş (2012a), aşağıda verilen belirlemede bulunmaktadır; 

“Büyükşehir belediyeleri ile büyükşehir ilçe belediyeleri arasında söz konusu edilen bu 

paylaşım, iki basamak arasındaki uyuşmazlıkların giderilmesine katkıda bulunmadığı 

gibi; bu durum, ilçe belediyelerinin bir yerel yönetim birimi olarak sahip olmaları gereken 

özerklikle de bağdaşmamaktadır”. Bununla birlikte Keleş (2012a); 6360 Sayılı Kanun 

kapsamında söz konusu edilen yeni düzenleme ile imar ve planlama hizmetleri konusunda 

kimi üstünlüklerden söz edilebileceğini belirtmekte, ancak İstanbul ve Kocaeli modeli 

gibi diğer büyükşehirlerin hem nüfus hem de kapladıkları alan açısından farklılıklarının 

da göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etmektedir. 

Zira bu şekilde Keleş’e (2012a) göre; büyükşehir merkezine uzak olan yerleşim 

birimlerine hizmet sunumu, belirtilen nedenlerden ötürü etkin ve verimli bir şekilde 

yerine getirilebilmiş olunamayacaktır. Buna karşın Keleş (2012a); 6360 Sayılı Kanun ile 

getirilen yeni düzenleme içerisinde en rahat savunulabilecek düzenlemenin, imar ve 

planlamadaki birlik ve bütünsellik kuralı olduğunu ifade etmektedir. 
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4. 6360 SAYILI KANUNUN KAMU HİZMETLERİNİN GÖRÜLMESİ VE 

TAŞINMAZ PİYASALARINA OLASI ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Büyükşehir belediyeleri hakkındaki önceki reform düzenlemelerinde olduğu gibi son 

yasal düzenlemede, 6360 Sayılı Kanun kapsamında; imar-plan bütünlüğü ile hizmetlerde 

etkililik ve verimliliğin sağlanabilmesi, yönetsel kapasitesi yetersiz olan yönetim 

birimlerinin kapatılması doğrultusunda kaynak israfının önlenebilmesi, görev 

çakışmalarının engellenebilmesi gibi bazı gerekçeler doğrultusunda gerçekleştirilmiştir 

(Güngör 2012). 

6360 Sayılı Kanun, hukuki ve akademik bağlamda dile getirilen gerekçeleri kapsamında 

haklılık payı içeren bir kanun olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda Türkiye’de, 

özellikle 1980 sonrası dönemde birçok suni il, ilçe ve belediye birimi kurulmuş 

olunmasının, bu yerleşim yerlerinin yüklendikleri yönetsel birimin gerekliliklerini yerine 

getirmekten yoksun olmasına neden olmuştur. Suni yönetsel birimler olarak nitelendirilen 

bu yönetim birimleri, kimi zaman da bir yerleşim yerindeki mevcut yönetsel birimlerin 

parçalanması doğrultusunda oluşturulduklarından, aynı yerleşim biriminde birden fazla 

yönetsel birimin olması gibi karmaşık bir durumun gündeme gelmesi söz konusu 

olmuştur (Çınar vd. 2013). 

Çınar vd. (2013) tarafından belirlenmiş olan bu durum, hizmet sunulmasından 

planlamaya dek birçok hususta sorunlar yaşanmasını da beraberinde getirmiştir. Bununla 

birlikte, belediyelerin büyük bir bölümünün idari ve mali kapasitesinin yetersizliği 

dolayısıyla da, özellikle hizmet götürme sürecinde birtakım sorunların yaşanması 

gündeme gelmiş ve bütçeleri ile ancak personel giderlerini ödemek kaygısıyla hareket 

etme çabasında olan belediyeler, yine birçok başka sorunlar baş edebilmek durumunda 

kalmıştır. Söz konusu edilen bu ve benzeri yöndeki sorunların bertaraf edilmesini 

sağlamakla birlikte 6360 Sayılı Kanunun, özellikle aşağıda verilen hususlar bağlamında 

birçok eleştiriye maruz kaldığı görülmektedir; 

6360 Sayılı Kanun ve bilimsel hazırlık süreci: 6360 Sayılı Kanun, özellikle 

hazırlanmasından önce bir bilimsel hazırlık süreci söz konusu edilmemesi adına 

eleştirilmektedir. Bu doğrultuda Kanunun, yeni büyükşehir belediyesi düzenine ilişkin 
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olarak bilimsel bir ön hazırlık fizibilite çalışması içermediği ve farklı ülke örneklerini 

içeren karşılaştırmalı bir analize tabi tutulmadığı görülmektedir (Çınar vd. 2009). 

Belirtilen yönde bir hazırlık sürecini içermemesi dolayısıyla 6360 Sayılı Kanun; içerdiği 

birçok düzenleme ile gerekçesi olarak ifade edilen birçok hususun ve hedef olarak ortaya 

konulan tespitlerinin aksine, uygulamada birçok sorunla karşı karşıya kalınmasını 

beraberinde getirmiş olacaktır. Bu nedenle de 6360 Sayılı Kanun uygulamaya konulması 

sürecinde, bu uygulamaların kabul edilebilirliğinin artırılabilmesi için ek düzenlemelerde 

bulunulması yerinde olacaktır. Zira ancak bu şekilde 6360 Sayılı Kanun kapsamında 

gerçekleştirilmek istenilenlerin gerçek birer reform çabası olarak görülebilmesi olanaklı 

olabilecektir (Çınar vd. 2013). 

6360 Sayılı Kanun ve Bütünşehir nitelemesi konusu: 6360 Sayılı Kanun kapsamında 

söz konusu edilmeye başlanmış olan bütünşehir ifadesi, hem siyasi, hem de akademik 

çevreler tarafından doğru bir tanımlama olarak değerlendirilmemiştir. Bu bağlamda 

bütünşehir tanımlaması, 6360 Sayılı Kanun çerçevesinde büyükşehir belediyesi 

sınırlarının il mülki idare sınırları ile çakıştırılması doğrultusunda ortaya çıkan belediye 

yönetimi modelini ifade etmeye yönelik olarak kullanılmaktadır. 

Bütünşehir ifadesinin ilk olarak 12 Eylül Askeri Darbesi sonrasında ilan edilen 

sıkıyönetim döneminde ve büyük kentlere yönelik olarak 1984 tarih ve 3030 Sayılı Kanun 

kapsamında ayrı bir düzenlemede bulunulmadan önce kullanıldığı görülmektedir. Bu 

temelde ifade; anakentlerin çevresinde bulunan küçük belediyelerin aydınlatma, su, 

kanalizasyon, imar ve ulaştırma gibi hizmetleri halka yeterli düzeyde götürememesi 

nedeniyle ve anakentlere yönelik kontrol/iç güvenlik hassasiyeti dolayısıyla, bu küçük 

belediyelerin anakent belediyelerine dâhil edilmesine ilişkin olarak yapılan iki yasal 

düzenleme çerçevesinde kullanılmıştır. Öngörülen bu düzenlemeler çerçevesinde de, 

anakentlerin ve orta büyüklükteki kentlerin çevrelerinde yer alan birçok belediye ve köy 

tüzel kişiliği kaldırılmış ve bu yerleşim birimleri büyük belediyelere bağlanmıştır (Zengin 

2014). 

Bütünşehir ifadesi ile birlikte öne çıkan bir uygulama, Denizli kenti ve belediyesi ile ilgili 

olarak söz konusu edilmektedir. Bu bağlamda Denizli Belediyesi, uzun dönemlerden 

beridir büyükşehir belediyesi olmak için çaba sarf etmesine karşın, kanuni şartların 
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sağlanamaması dolayısıyla 6360 Sayılı Kanunun çıkarılmasına dek bu yöndeki çabaları 

sonuçsuz kalmıştır. Bu nedenle de büyükşehir belediyesi olma yönündeki stratejileri 

sonuçsuz kalınca Denizli Belediyesi, çevresinde yer alan küçük belediye ve köyleri de 

bünyesine katarak yetki alanını genişletmek amacı ile bir başka strateji benimsemeye 

başlamıştır. Bu durum karşısında da 21.12.2003 tarih ve 5029 sayılı Bazı Belediye ve 

Köylerin Denizli Belediyesine Katılmasına İlişkin Kanun’u çıkarmıştır. (Çınar vd. 2009). 

6360 Sayılı Kanun kapsamında öngörülen bütünşehir ifadesi; il sınırı büyükşehir 

belediyesi sınır çakışmasına bağlı olarak büyükşehir belediyelerinin büyümesini, buna 

bağlı olarak mesafece uzak olan küçük beldelerin ve köylerin kapatılmasını değil, 

merkezde bulunan büyük bir belediyenin çevresine doğru genişlemesi üzerine 

çevresindeki küçük yerel yönetim birimlerini bünyesine katmasını anlatmaktadır. 

6360 Sayılı Kanun ve Anayasaya uygunluk konusu: 6360 Sayılı Kanun, başka birçok 

açıdan eleştirilmekle birlikte, Anayasa ve temel kanunlara uygunluğu bağlamında da 

sorgulanmaktadır. Bu kapsamda 6360 Sayılı Kanun kapsamında öngörülen; il özel 

idaresi, belediye ve köy anlamındaki Üçlü Yerel Yönetim Sisteminin anayasal ve yasal 

olarak zorunlu olmasının, büyükşehir belediyelerine ait mekânların yerleşim yerleri 

olmaktan çıkmasının, yönetim biriminin yöre halkını temsil etmesi gerekliliğinin, 

mesafeye bağlı olarak yönetim birimlerinin tanımlanamaz hale gelmesinin Anayasa’ya 

aykırılık içerdiği ifade edilmektedir (Gözler 2013). 

6360 Sayılı Kanun ve Yerel Özerkliğe uygunluk konusu: 6360 Sayılı Kanun 

kapsamında, yerel özerkliğe ve demokrasiye karşıt bir şekilde yerel halkın fikri 

gözetilmeksizin ve referanduma gidilmeden çok sayıdaki belediye ve köyün kapatıldığı 

görülmektedir. Oysaki bu durumun; Türkiye tarafından imzalanmış olan ve yine Türkiye 

tarafından çekince konulmamış olan Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın, yerel 

yönetimlerin sınırlarının korunması ile ilgili olan 5’inci maddesine aykırı olması söz 

konusudur. 

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı 5’inci maddesinde aşağıda verilen hususlar 

hükme bağlanmıştır: 
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“Yerel yönetimlerin sınırlarında, mevzuatın elverdiği durumlarda ve mümkünse bir 

referandum yoluyla ilgili yerel topluluklara önceden danışılmadan değişiklik yapılamaz.” 

6360 Sayılı Kanun ve Temsiliyet konusu: 6360 Sayılı Kanun kapsamında söz konusu 

edilen temsiliyet yapılanması da, yine eleştirilen hususları arasında yer almaktadır. 6360 

Sayılı Kanun ile birçok belediyenin mahalle yapılması ile birlikte, o beldede yaşayan 

sakinlerin doğrudan oluşumuna karar verdikleri meclisleri veya karar organları da 

kapatılmıştır.  

Aynı şekilde 6360 Sayılı Kanun ile temsiliyet bağlamında söz konusu olan bir başka sorun 

ise kent merkezinden uzakta yaşayan ve merkezle ilişki içerisinde bulunmayan kent 

sakinlerinin, metropoliten kentin/anakentin karar organlarının belirlenmesi ve temsiliyeti 

konusunda söz hakkına sahip olmaları olarak ifade edilmektedir (Zengin2014). 

Büyükşehir Belediyelerinin Meclis Üye Sayıları ile ilgili değişimler 6360 Sayılı 

Kanundan sonra değişikliğe uğramıştır (Çizelge 4.1). 

Çizelge 4.1 Büyükşehir belediyelerinin meclis üye sayıları (Zengin 2014) 

İl 
6360 Sayılı 

Kanun Öncesi 
2014 İl 

6360 Sayılı Kanun 

Öncesi 
2014 

Adana 38 78 Aydın 31 81 

Ankara 106 138 Balıkesir 31 87 

Antalya 34 100 Denizli 37 70 

Bursa 52 97 Hatay 31 70 

Diyarbakır 30 90 Malatya 37 49 

Erzurum 21 78 Mardin 24 52 

Eskişehir 17 46 Manisa 37 80 

Gaziantep 25 52 Kahramanmaraş 37 55 

İstanbul 308 308 Muğla 25 59 

İzmir 133 173 Ordu 29 73 

Kayseri 31 67 Tekirdağ 31 48 

Kocaeli 76 76 Trabzon 31 68 

Konya 27 132 Şanlıurfa 42 69 

Mersin 31 77 Van 39 62 

Sakarya 51 74 
 

Samsun 26 83 

6360 Sayılı Kanun ve Hizmette Halka Yakınlık konusu: 6360 Sayılı Kanun 

kapsamında öngörülen; büyükşehir belediyesinin mesafece uzakta olan ve sosyo 

ekonomik açıdan ilişkisiz olduğu ya da ilişkisinin az olduğu yerleşim yerlerine yerel 
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hizmet götüreceğinin hükme bağlanması, belediyeleri yükümlü ve uzakta olan yerleşim 

yerlerini/birimlerini ise söz konusu belediyeye bağımlı kılmak olarak değerlendirilmekte 

ve bu durum “yerinden yönetim/hizmetlerde halka yakınlık ilkesi” ile bağdaşmayan bir 

durum olarak değerlendirilmektedir. Bununla birlikte büyükşehir belediyeleri aracılığı ile 

yeni merkezlerin yaratılması amacı ile hareket edilmesi de, merkeziyetçiliği 

güçlendirmek şeklinde yorumlanmakta ve 6360 Sayılı Kanun bu yönüyle de 

eleştirilmektedir (Zengin 2014). 

6360 Sayılı Kanun ve Hizmet Etkinliği konusu: 6360 Sayılı Kanun kapsamında söz 

konusu edilen ve bir önceki maddede değerlendirilen “yerinden yönetim/hizmetlerde 

halka yakınlık ilkesi” ile bağdaşmayan uygulamaların; hizmet kalitesinin düşmesi, 

hizmetlerin aksaması, hizmet sunumunun uzaması, vatandaş memnuniyetinin azalması 

vb. anlamında, aynı zamanda hizmet etkinsizliğine ve kaynak israfına neden olması olası 

olduğu belirtilmekte ve 6360 Sayılı Kanun bu yönüyle de eleştirilmektedir (Çınar vd. 

2013). 

6360 Sayılı Kanun ve Yerinden Yönetim konusu: 6360 Sayılı Kanun; yerelleşme 

anlayışına aykırı olarak bir yerel yönetim birimi olan il özel idarelerinin, otuz büyükşehir 

belediyesinde kaldırılmasını öngörmesi ve yerlerine valiliklere bağlı Yatırım İzleme ve 

Koordinasyon Başkanlıkları kurulmasını hükme bağlaması açısından da eleştirilmektedir. 

Zira söz konusu edilen bu birimlerin idari yapı içerisindeki yerlerinin ne olacağı ve nasıl 

bir işlev görecekleri hususu 6360 Sayılı Kanun kapsamında netleştirilmiş değildir (Çınar 

vd. 2009). 

6360 Sayılı Kanun ve Kırsal ve Kent alan ayrımı konusu: 6360 Sayılı Kanun 

kapsamında; büyükşehir belediyelerinin sınırlarının il sınırları yapılması ile sosyolojik 

olarak ve yönetsel açıdan kır–kent ayrımının ortadan kalkmış olması da eleştirilen 

hususlar arasında yer almaktadır ki, zira artık kent tanımının yapılamaz hale geldiği 

belirtilmektedir (Zengin 2014, Ünal ve Tanrıvermiş 2018). 

6360 Sayılı Kanun ve “Kırsal Hizmet” konusu: 6360 Sayılı Kanun kapsamında; her ne 

kadar gelirleri artırılmış olunsa ve kapatılan yerel yönetim birimlerinin personeli ile araç–
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gereci büyükşehir belediyelerine devredilse de, büyükşehir belediyelerinin tüm il sınırları 

içerisinde kalan kırsal alanları da kapsayacak şekilde nitelikli hizmet götürmesi olanaklı 

olamayacağından, bu durum da eleştirilen hususlar arasında değerlendirilmektedir. Ancak 

6360 Sayılı Kanun kapsamında il özel idarelerinin kaldırılması ile birlikte; belediye 

sınırları dışında yıllardır sunulan su, kanalizasyon, katı atık, orman köylerinin 

desteklenmesi vb. kırsal hizmetler ile belediye sınırları içinde ve dışında verilen tarım, 

bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, merkezi idare tarafından yaptırılan yapım, 

bakım, onarım, teçhizat alımı işleri, enerji nakil hattı yapımı vb. hizmetlerin, büyükşehir 

belediyeleri tarafından yerinde ve zamanında ihtiyaçları giderebilecek şekilde nasıl 

sunulacağı da eleştirilen hususlar arasında yer almaktadır (Esen vd. 2014). 

6360 Sayılı Kanun ile bertaraf edilen il özel idareleri; birçok taşra yönetimi ve yerel 

yönetim biriminin yapmakla yükümlü olduğu ihale alma, personel, araç – gereç ve kaynak 

aktarma vb. anlamındaki görevleri, bütçelerine ödene aktarılması suretiyle fiilen üstlenen 

kurumlar olmak bakımından önemli bir role sahip olarak değerlendirilmektedir. Oysa 

6360 Sayılı Kanun ile getirilen yeni anlayışın, farklı hizmet kalitesi ve vatandaş 

memnuniyeti açısından sorunlar oluşturulabileceği belirtilmektedir (Esen vd. 2014). 

6360 Sayılı Kanun ve köylerin kapatılması konusu: 6360 Sayılı Kanun kapsamında 

yerel yönetim birimleri içerisinde en yerleşik ve en köklü yönetimler olarak 

değerlendirilen köylerin kapatılması, köylere yönelik büyük bir darbe olarak 

nitelendirilmektedir. Zira tarımsal üretimin zarar göreceği ve üretim kapasitesinin 

düşeceği belirtilmekte ve bir anlamda da “kentli gömleği” zorla giydirilmiş olan köylü ve 

çiftçinin hukuki, idari ve mali kayıplar yaşaması neticesinde kırsal yaşantısını 

sürdürmede birtakım zorluklarla karşı karşıya kalacağı ifade edilmektedir (Zengin 2014). 

Açıklanan temelde Zengin’e (2014) göre, artık geleneksel ve doğal tarımsal üretim yerine 

ticarileşmiş tarımsal üretim yaygınlaşmaya başlayacaktır. Aynı şekilde 6360 Sayılı 

Kanuna eklenen “mahalle nüfus şartı” göz önünde bulundurulduğunda da, 500 nüfus 

sağlayamayan köylerin durumunun ne olacağı da bilinmezlik içermektedir. Bu durumda 

da, kırsal alanın güvenliğinden sorunlu jandarma kolluk kuvvetlerinin yerini polis 

teşkilatına bırakmak durumda kalması da olası durumlar arasında yer almaktadır. 
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6360 Sayılı Kanun ve vergi konusu: 6360 Sayılı Kanun kapsamında, büyükşehir 

belediyesi sınırlarına tüzel kişiliklerini koruyarak ya da koruyamayarak katılan yönetim 

birimlerinde yaşayanların, önceki dönemlere göre çok daha yüksek oranda vergi ve 

kullanım ücreti ödemek durumunda kalacakları da eleştirilen hususlar arasında yer 

almaktadır. Bu bağlamda bina, arazi ve arsa vergileri, büyükşehir belediyesi sınırlarına 

dâhil olan belediyeler için % 100 artırılarak uygulanacak ve mahalle olarak büyükşehir 

belediyesine katılan köylerin sakinleri ise, Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi gibi 

yeni vergileri ödemekle yükümlü olacaklardır. Bununla birlikte söz konusu vatandaşların 

su ve kanalizasyon gibi hizmetleri de büyükşehir belediyelerinden almak zorunda 

bırakılması söz konusu olduğundan, bunların da bedelinin ödenmesi durumu gündeme 

gelmiş olacaktır (Zengin 2010, Tanrıvermiş vd. 2017). 

Söz konusu edilecek bu bedel; meskende % 2, diğer binalarda % 4, arazilerde % 2 ve 

arsalarda ise % 16 olacaktır. Bu belirlemeler doğrultusunda görülmektedir ki; büyükşehir 

belediyesine yeni dâhil olan yerler, mevcut durumlarının iki katı kadar daha fazla vergi 

ödeme durumunda kalmış olacaklardır. Aynı kapsamda söz konusu edilen bu reform 

çalışmasının devlete ve doğal olarak da vatandaşlara toplam maliyeti de, İçişleri 

Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından yapılan belirlemelere göre, 

yaklaşık olarak 3.012.633.480 TL olarak ifade edilmektedir (Anonim 2013b). 

6360 Sayılı Kanun ve orman köyü konusu: 6360 Sayılı Kanun kapsamında; tüzel 

kişilikleri kaldırılarak hukuki boyutta idari ve mali açıdan yok hükmüne düşürülen 

normal köy ve orman köylerine, köy tüzel kişisi iken tanınan kanuni yetkilerin devam 

etmeyeceği de hukuken geçerliliği olmayan bir durum olarak değerlendirilmektedir. Bu 

bağlamda 6360 Sayılı Kanun ile hükme bağlanan bu durumun 5393 Sayılı Kanuna 

eklenmesi, 19.04.2012 tarih ve 6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının 

Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırlarına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi 

İle Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun ile “mahalle” ifadesinin 

31.08.1956 tarih ve 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun çeşitli yerlerinde geçirilmesi ve 6292 

Sayılı Kanunun ilgili yönetmeliğinde orman köyü tanımı içerisinde 6369 Sayılı Kanuna 

referansla mahalleye dönüşen köylerden söz edilmesi gibi konuya yönelik olarak yeni 
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birtakım düzenlemelerde bulunulsa dahi, orman köylerinin tüzel kişiliğinin kaldırılması 

nedeniyle sonucu hukuken telafi etmediği görülmektedir (Zengin 2014). 

4.1 6360 Sayılı Yasanın Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Kapsamında 

Değerlendirilmesi 

Önceki anlatımlarda da üzerinde durulduğu üzere; Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik 

Şartı’nın “Yerel Yönetimlerin Korunması” başlıklı 5’inci maddesi kapsamında; “Yerel 

yönetim sınırlarında, mevzuatın elverdiği durumlarda ve mümkünse bir referandum 

yoluyla ilgili yerel topluluklara önceden danışılmadan değişiklik yapılamaz.” hükmüne 

yer verilmesi söz konusudur. Türkiye, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nı 1988 

yılı itibariyle çekince koyarak imzalamış ve 08.05.1991 tarih ve 3723 sayılı Avrupa Yerel 

Yönetimler Özerklik Şartının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ile de kabul etmiştir. 3723 

Sayılı Kanun, 06.08.1991 tarihinde ikinci ve üçüncü bentlerine çekince konularak 

Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmış ve 03.10.1992 sarih ve 21364 Sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Anayasanın 90’ıncı maddesinde, “(…) usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası 

antlaşmalar kanun hükmündedir” denildikten sonra, bunların Anayasa’ya aykırılığının 

iddia edilemeyeceği bildirilmiştir. Bununla birlikte Anayasanın 90’ıncı maddesinde 

yapılan son değişiklik doğrultusunda, temel hak ve özgürlüklere ilişkin antlaşmalarla 

kanunların aynı konuda yaptığı düzenlemelerde çatışma olması halinde, antlaşma 

hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Bu nedenledir ki; yapılacak yasal bir 

düzenleme ile uluslararası antlaşmanın yok sayılması ve bu antlaşmanın getirdiği 

yükümlülüklerden kaçınılması söz konusu olamayacaktır (Anonim 2014b). 

Aynı şekilde yüz yılı aşkın bir süreden bu yana varlığını koruyan yerel yönetim birimleri 

olan köy ve beldelerin, konu ile ilgili olarak bölge sakinlerine danışılmadan ve köy ve 

beldelerde yaşayanlara hiçbir söz hakkı tanınmadan kapatılması da, Avrupa Yerel 

Yönetimler Özerklik Şartı’nın “yerel yönetimlerin sınırlarında, bir referandum yoluyla 

ilgili yerel topluluklara önceden danışılmadan değişiklik yapılamaz” ilkesine açıkça 

aykırı bir durum olarak değerlendirilmektedir. 
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Zira Anayasanın 127’nci maddesi kapsamında; yerel yönetim esasları belirlenmiş ve 

mahalli idarelerin il, belediye ya da köy halkının yerel ortak gereksinimlerini karşılamak 

üzere, kuruluş ilkeleri kanun ile belirlenmiş olan ve kanunda gösterilen karar organları 

seçmenler tarafından oluşturulan kamu tüzel kişilerinin olacağı hükme bağlanmış ve yerel 

yönetimlerin “Yerinden Yönetim İlkesi”ne uygun olarak kurulacağı vurgulanmıştır (İzci 

ve Tura 2013). 

Anayasa Mahkemesi’nin 24.01.2007 tarih ve E–2005/95 ve K–2007/5 Sayılı Kararı’nda 

da konu ile ilgili olarak şöyle denilmektedir (Gözler 2013): 

“(…) Düzenleme ile tüzel kişiliği kaldırılacak ya da tabi oldukları tüzel kişi ile ilişkisi 

kesilecek olan mahal sakinlerinin iradesinin doğrudan doğruya sorulması zorunlu 

kılınmakta; ancak statüsünde herhangi bir değişiklik yaşamayan ve özerkliğine 

dokunulmayan katılınacak tüzel kişi (belediye) sakinlerinin doğrudan iradelerine 

başvurulmamakla birlikte, yine de oylarıyla oluşturulan karar organlarının onayı şart 

koşulmaktadır. 

Dava konusu kuralla, tüzel kişiliği kaldırılan beldede ya da bağlı bulundukları ve 

organlarının oluşumuna katıldıkları yerel yönetim birimi ile ilişkileri koparılacak 

kısımlarında halkoyuna başvurulmasının öngörülmüş olması, yerinden yönetim ilkesinin 

bir gereğidir. Katılınacak belediyenin hukuksal statüsünde herhangi bir değişiklik 

olmayacağından, doğrudan doğruya halkoyuna başvurulması zorunluluğu 

bulunmamaktadır. Buna rağmen kanun koyucu, katılınacak belediye meclisinin bu 

birleşme ve katılmaya onay vermesini zorunlu kılarak, katılınacak belediyenin 

özerkliğinin korunmasını gözetmiştir”. 

Anayasa Mahkemesi tarafından verilen bu karar doğrultusunda görülmektedir ki; tüzel 

kişiliği kaldırılan beldede ya da bağlı bulundukları ve organlarının oluşumuna katıldıkları 

yerel yönetim birimi ile ilişkileri koparılacak kısımlarında halkoyuna başvurulmasının 

öngörülmüş olmasını, yerinden yönetim ilkesinin bir gereği olarak görmektedir. Bu 

nedenle de belirtildiği üzere; Anayasanın 127’nci maddesinin birinci fıkrasına göre belde 

belediyeleri ile köy tüzel kişiliklerinin anayasal temelleri bulunmaktadır. Zira söz konusu 
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edilen fıkrada, “köy ve belediye halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak 

üzere”, “karar organları, yine Kanun gösterilen seçmenler tarafından seçerek oluşturulan 

kamu tüzel kişi” olması öngörülmektedir. Bu bağlamda da nerede bir belde varsa, orada 

bir belediyenin ya da belediye idaresinin bulunması ve aynı şekilde nerede bir köy varsa, 

orada bir köy mahalli idaresinin olması Anayasanın bir gereği olarak uygulanmak 

durumundadır (Gözler 2013). 

“Belde” kavramı, kasaba ya da şehir anlamında kullanılan bir kavramı ifade etmektedir 

ve Türk Hukuk Sistemi’nde belde nitelemesi ile köyden büyük ve şehirden küçük 

yerleşim yerleri kast edilmektedir. Bununla birlikte “köy” tanımlaması, ne Anayasanın 

ne de bir başka madde metninde yer almamaktadır. Ancak bu durum, kanun koyucunun 

“köy” kavramını keyfi olarak yorumlayabilmesine de olanak sağlamış olamayacaktır 

(İnaç ve Ünal 2013). 

6360 Sayılı Kanun ile şehre uzak ya da yakın ayrımı yapılmaksızın, otuz ildeki il sınırları 

içerisinde bulunan tüm köylerin tüzel kişilikleri kaldırılmakta ve İstanbul ile Kocaeli İlleri 

hariç olmak üzere, yirmi yedi ildeki il sınırları içerisinde bulunan tüm belde belediyeleri 

kapatılmaktadır. Oysaki Anayasaya göre; şehir merkezinden 60 km uzakta bulunan bir 

köyün ya da beldenin karar organlarının, kendi halkı tarafından seçilmiş olan üyelerden 

oluşan bir kamu tüzel kişisi tarafından yönetilme hakkı bulunmaktadır. Ancak şehir 

merkezinden 50 ya da 60 km uzaklıkta bulunan bir köy ya da belde, ancak zaman 

içerisinde şehirle birleşmesi ile fiilen bu şehrin bir mahallesi haline gelebilecektir. 

Örneğin; 1.100 km kıyı sınırı bulunan Muğla ve 640 km kıyı sınırı bulunan Antalya için 

bu yönde bir durumdan bahsetmek olası olamayacaktır (Ulusoy ve Akdemir 2013). 

Belirtilen nedenler doğrultusunda tüzel kişilikleri kaldırılan ve sınırları değiştirilen köy 

ve beldelerde, referandum öngörülmeden yerellik durumunun sonlandırılması söz konusu 

olduğundan, 6360 Sayılı Kanunun 1’inci maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkraları, 

“Yerinden Yönetim İlkesi”ne ve “Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı”na, 

dolayısıyla da Anayasanın 90’ıncı ve 127’nci maddeleri hükmüne aykırıdır. 
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Anayasanın 153’üncü maddesi kapsamında da açıkça; Anayasa Mahkemesi kararlarının 

yasama, yürütme ve yargı organları ile idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri 

bağladığından söz edilip kesinliği vurgulanması ile de, bu kararların gerekçesine aykırı 

düzenlemelere ve girişimlere geçerlik tanınması söz konusu olamayacaktır. Bununla 

birlikte Anayasa Mahkemesi kararlarını etkisiz ve sonuçsuz kılacak yolların izlenmesi de 

hoşgörü ile karşılanabilecek bir durum olarak değerlendirilemeyecektir. Bu nedenle de, 

Anayasa Mahkemesi’nin 22.03.2006 tarih ve E–2006/22, 2006/40 Sayılı Kararı’na 

karşın, 6360 Sayılı Kanunun 1’inci maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkraları, Anayasanın 

153’üncü maddesine aykırı bir durumu ifade etmektedir (Gözler 2013). 

4.2 6360 Sayılı Yasanın Anayasa Kapsamında Değerlendirilmesi 

4.2.1 İl özel idarelerinin kaldırılması 

Gözler (2013) tarafından, bir il kaldırılmadıkça, o ildeki il özel idaresinin Kanun ile 

kaldırılması Anayasaya aykırı bir durum olarak değerlendirilmektedir. Zira Anayasanın 

127’nci maddesinin ilk fıkrası kapsamında, “mahalli idareler; il, belediye ya da köy 

halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere, kuruluş esasları Kanun ile 

belirtilen ve karar organları, yine Kanun gösterilen seçmenler tarafından seçilerek 

oluşturulan kamu tüzel kişileridir”. 

Anayasaya göre; Türkiye’de “il”, “belediye” ve “köy” olmak üzere, üç çeşit mahalli idare 

bulunmaktadır. Kanunlarda ve idare hukuku doktrininde de bu üç çeşit mahalli idareye 

verilen isimler sırası ile “il özel idaresi”, “belediye” ve “köy” olarak belirlenmiştir. Aynı 

şekilde Anayasanın 127’nci maddesinin ilk fıkrasında da, “belediye” ve “köy” terimleri 

ismen geçmektedir. Bununla birlikte Anayasada “il özel idaresi” terimi geçmemiş olsa 

da, 127’nci maddenin ilk fıkrasında geçen “il” terimi ile kast edilen şey, bir mahalli idare 

olarak ildir. Bir başka ifadeyle de, ismi ne olursa olsun, Anayasaya göre il, belde ve köy 

düzeyinde olmak üzere üç çeşitli mahalli idare öngörülmektedir ve bunlara da “il mahalli 

idaresi”, “belediye mahalli idaresi” ve “köy mahalli idaresi” isimleri verilebilir (Gözüaçık 

2014). 
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Türkiye’de “il genel idaresi” ile karışmaması adına il mahalli idaresine “il özel idaresi” 

adı verilmektedir. Ancak belirtildiği üzere, ismi ne olursa olsun, Anayasanın 127’inci 

maddesinin ilk fıkrasında “il” terimi ile kast edilen “il mahalli idaresi” ya da “il özel 

idaresi” ifadesidir. İl mahalli idaresi, Türkiye’de ilk olarak 13.03.1913 tarihli İdare–i 

Umumiye–i Vilayat Kanun–u Muvakkati ile kurulmuştur. Kanunun 75’inci maddesi 

kapsamında ise “vilayet”, aşağıda verildiği şekilde tanımlanmaktadır (Ökmen ve Parlak 

2013); 

“Vilayet; emvali menkule ve gayrimenkuleye mutasarrıf ve işbu Kanun ile muayyen ve 

mahdut vezaifi hususiye ile mükellef bir şahsi manevidir.” 

Kanun maddesinde, doğrudan “vilayet” teriminin kullanılması adına hareket edildiği 

görülmektedir. Bu bağlamda Anayasanın 127’nci maddesinin ilk fıkrasında yer verilen 

“il” terimi de, aynı şekilde 1913 tarihli İdare–i Umumiye–i Vilayet Kanun–u Muvakkati 

75’inci maddesinde kullanılan “vilayet” terimi ya da “il özel idaresi” anlamında 

kullanılmıştır (Gözüaçık 2014). 

Gerek 1913 tarihli İdare–i Umumiye–i Vilayat Kanun–u Muvakkati 75’inci maddesi 

kapsamında yer verilen “vilayet” ve gerekse de Anayasanın 127’nci maddesi kapsamında 

kullanılan “il” terimleri ile kast edilen, tartışmasız olarak bir mahalli idare olarak vilayet 

ya da Türk İdare Hukuku terminolojisinde yer aldığı doğrultuda “il özel idaresi” 

tanımlamasıdır. Bununla birlikte, Türk İdari Teşkilatı’nın kaynağı olan Fransız İdari 

Teşkilatı’nda da terminolojideki “il özel idaresi” tanımlamasının karşılığı olan tüzel kişi 

“département” ya da “il” tanımlaması ile karşılanmaktadır (Gözler 2013). 

1913 tarihli İdare–i Umumiye–i Vilayet Kanun–u Muvakkati yürürlükten kaldıran 5302 

sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 3’üncü maddesi kapsamında da “il özel idaresi aşağıda 

verildiği şekilde tanımlanmaktadır (Çelik 2013a); 

“İl özel idaresi; il halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere 

kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe 

sahip kamu tüzel kişisidir.” 
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5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu kapsamında söz konusu edilen bu tanımlama, 

Anayasanın 127’nci maddesinde de önceki anlatımlarda da yer verildiği üzere aşağıda 

verilen şekilde yer almaktadır; 

“Mahalli idareler; il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını 

karşılamak üzere kuruluş esasları belirtilen ve karar organları Kanun gösterilen seçmenler 

tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileridir.” 

Söz konusu edilen bu iki tanımlama bağlamında da, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu 

ile Anayasanın 127’nci maddesi kapsamındaki tanımların birbirleri ile uyum içerisinde 

oldukları görülmektedir. Bu durum ise şunu göstermektedir; Anayasanın 127’inci 

maddesinde geçen “il” terimi, “il özel idaresi” denilen kamu tüzel kişisini ifade 

etmektedir. Bu bağlamda il özel idaresinin Türkiye’de bir Anayasal temele sahip olması 

söz konusudur ve bu temel, Anayasanın 127’nci maddesinin ilk fıkrasına dayanmaktadır 

(Çelik 2013b). 

Aynı yönde, il özel idaresinin üzerinde kurulacağı “il” teriminin ne olduğu, Anayasanın 

126’ncı maddesinde tanımlanmaktadır. Bu kapsamda Anayasanın 126’ncı maddesi 

aşağıda verilen belirlemeyi hükme bağlamaktadır; 

“Türkiye, merkezi idare kuruluşu bakımından; coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve 

kamu hizmetlerinin gereklerine göre illere (…) ayrılır”. Bu hükme göre de “il”, 

Anayasanın madde–126/1 göre merkezi idarenin coğrafi bir bölümünü ifade etmektedir. 

Yani merkezi idarenin bir bölümü olan “il” ya da “il genel idaresi” Anayasal bir temele 

sahiptir. Aynı şekilde Anayasanın 127’nci maddesinde, 126’ncı maddesinde yukarıda 

verilen şekilde tanımlanmış olan ilde oturan insanların mahalli müşterek ihtiyaçlarının 

karar organları kendileri tarafından seçilecek olan kamu tüzel kişileri tarafından 

karşılanmasını öngörmektedir. 

Sonuç olarak, Anayasanın 126’ncı maddesine göre Türkiye illere ayrılmalı ve 127’nci 

maddesine göre de, il halkının mahalli müşterek karar organları kendileri tarafından 

seçilen bir kamu tüzel kişisi tarafından karşılanmalıdır. Bu durum da şu anlama 
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gelmektedir ki; Türkiye’de merkezi idarenin bir birimi olan “il” ya da “il genel idaresi” 

(Anayasa madde – 126/1), mahalli idare olan “il” ya da “il özel idaresi” (Anayasa madde–

127/1) Anayasal bir temele sahiptir. O halde Türkiye’de, “il” denilen bölümler mutlaka 

olmak durumundadır ve bunlar oldukça da her il için bir il özel idaresi bulunmak 

zorundadır. Bunlardan birincisi Anayasanın madde–126/1’in, ikincisi ise Anayasanın 

madde–127/1’in bir emri olarak değerlendirilmelidir (Gözler 2013). 

Türkiye’de il özel idarelerinin kaldırılmasını öngören bir Kanun, Anayasanın madde–

127/1 hükmüne aykırı olacaktır. Bununla birlikte Türkiye’de il özel idaresinin kamu tüzel 

kişiliğinin kaldırılabilmesi için, bunun Anayasa değişikliği yoluyla yapılması 

gerekecektir. Anayasa değişikliği yapılmadan bu yönde hareket edilmesi istenmekteyse 

de, Gözler’e (2013) göre aşağıda verilen hususlar doğrultusunda hareket edilmesi 

Anayasaya aykırılık teşkil etmiş olmayacaktır; 

“Türkiye’de Kanun Koyucu, belirli bir ili (il genel idaresini) kaldırabilir ya da bu ili bir 

komşu ile dâhil edebilir. Böyle bir durumda, o ildeki il özel idaresi de kendiliğinden sona 

erecektir. Böyle bir şey TC Anayasası’na aykırı değildir. Zira artık orada Anayasamız 

Madde–126/1 anlamında bir il kalmamıştır ve dolayısıyla da Anayasamız Madde–127/1 

gereği, orada bir il mahalli idaresi kurmak gerekmeyecektir. Ancak ortada bir il 

bulundukça da, orada bir il özel idaresi bulunması Anayasamız Madde–127/1 gereği 

Anayasal bir zorunluluktur. 

Eğer 6360 Sayılı Kanun söz konusu yirmi dokuz ili kaldırsaydı, bunlardaki il özel 

idarelerini kaldırması Anayasa’ya aykırı olmazdı. Bununla birlikte 6360 Sayılı Kanun, 

söz konusu yerlerde illere (il genel idarelerine) dokunmamıştır. Belki sadece yirmi dokuz 

ilde il özel idaresinin kaldırılmasının Anayasa’ya aykırı olmadığı, zira il özel idaresi 

denen idarelerin başka illerde bulunduğu, eğer Türkiye’de il özel idaresi denen kurum 

tümüyle kaldırılırsa bunun Anayasa’ya aykırı olabileceği düşüncesi akla gelebilir. Ancak 

bilinmesi gerekir ki, bu düşüncede de isabet yoktur. Zira yukarıda da açıklandığı üzere, 

nerede bir il varsa, o il halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamam üzere idari ve 

mali özerkliğe sahip, karar organları o il halkı tarafından seçilerek oluşturulan bir il özel 

idaresinin kurulması Anayasal bir zorunluluktur.” 
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5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 4’üncü maddesine göre de; “İl özel idaresi, ilin 

kurulmasına dair Kanun ile kurulur ve ilin kaldırılması ile tüzel kişiliği sona erer”. Söz 

konusu bu hüküm, Anayasanın madde–126/1 ve madde–127/1’deki hükmün bir gereği 

olarak gözetilmek durumundadır. Yani 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile de, nerede 

bir il varsa orada bir il özel idaresi kurulması gerekir hususu Anayasal bir zorunluluk 

olarak gözetilmektedir. Oysa 6360 Sayılı Kanun, bu Anayasal zorunluluğu otuz il 

bakımından ihlal etmektedir (Gözüaçık 2014). 

4.2.2 Köylerin kaldırılması 

Anayasanın 127’nci maddesi ilk fıkrasına göre, köy tüzel kişiliğinin de bir Anayasal 

temeli olduğu görülmektedir. Zira Anayasa madde 127/1 kapsamında, “köy halkının 

mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere”, “karar organları, yine Kanun gösterilen 

seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişisi” olması öngörülmektedir. 

Ancak 6360 Sayılı Kanun 1’inci madde üçüncü fıkrası ile bu Kanunun birinci ve ikinci 

fıkrada yer alan otuz ilde bulunan köylerin tüzel kişiliği sonlandırılmış ve bu köyler, 

mahalle olarak bağlı bulundukları ilçenin belediyesine dâhil edilmiştir. 

Anayasanın madde–127/1 kapsamında değerlendirildiğinde görülmektedir ki; nerede bir 

köy varsa, orada bir köy mahalli idaresi kurulması zorunludur. Ama ortada bir köy yoksa 

orada köy mahalli idaresinin de olamayacağı düşünülebilir. Neticesinde 6360 Sayılı 

Kanun kapsamında köyler mahalleye dönüştürüldüğünden ve artık ortada köy 

kalmadığından, konu ile ilgili hukuki bir sorun olmadığı düşünülebilir. Ancak bilinmesi 

gerekir ki, bu iddia doğru bir iddia değildir. Zira bu durumda da ortaya, “köy” teriminin 

anlamlandırılması sorunu ve dolayısıyla da bir yorum sorunu çıkmış olmaktadır 

(Gözüaçık 2014). 

Anayasanın madde–127/1 kapsamında “köy” terimine yer verilmesi söz konusu olmakla 

birlikte, bu terimin ne bu maddede ne de bir başka maddede tanımlanmadığı 

görülmektedir. Ancak, önceki anlatımlarda da yer verildiği üzere, Anayasa’da “köy” 

teriminin tanımlanmamış olması, Kanun koyucu tarafından “köy” teriminin istenildiği 
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şekilde tanımlanması ya da her yerleşim biriminin belediye ya da belediyenin mahallesi 

olarak değerlendirilmesi anlamına gelmemelidir. 

Bir köy tüzel kişiliğinin kaldırılıp bir şehrin mahallesi haline dönüştürülmesi ancak 

aşağıda verilen durumda Anayasaya aykırı olmayacaktır (Gözler 2013). Şehir merkezine 

yakın olup, aşırı şehirleşme neticesinde zamanla şehirle bitişmiş ve fiilen bu şehrin 

mahallesi haline gelmiş bir köyün tüzel kişiliği Kanun Koyucu tarafından kaldırılıp, bunu 

o şehrin mahallesi haline dönüştürebilir. Zira böyle bir durumda, ortada köy değil 

gerçekte şehir vardır. Ancak 6360 Sayılı Kanun kapsamında yapılan bu değildir. Bu 

durum, zaten 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun Geçici 2’nci Maddesi ile 

yapılmıştı. 6360 Sayılı Kanuni şehre uzak ya da yakın ayrımı yapmaksızın otuz ildeki il 

sınırları içerisindeki tüm köylerin tüzel kişiliklerini kaldırmaktadır. 

Örneğin, Bursa İli Nilüfer İlçesi Özlüca Köyü’nün tüzel kişiliğinin kaldırılması TC 

Anayasası’na uygundur. Zira bu köy fiilen şehrin bir mahallesi haline gelmiştir. Ancak 

Bursa İli Mustafakemalpaşa İlçesi Hacıahmet Köyü’nün tüzel kişiliğinin kaldırılması 

Anayasaya aykırıdır. Zira Hacıahmet Köyü ile Mustafakemalpaşa şehir merkezi arasında 

60 km mesafe bulunmaktadır. Hacıahmet Köyü, Mustafakemalpaşa şehir merkezine 

bitişik değildir ve elli ben bin nüfuslu Mustafakemalpaşa şehir merkezi beş milyon nüfusa 

erişmedikçe, şehir merkezi ile de birleşmeyecektir”. 

4.2.3 Belde belediyelerinin kaldırılması 

6360 Sayılı Kanun 1’inci Madde üçüncü fıkrasına göre; “Birinci ve ikinci fıkrada sayılan 

illere bağlı ilçelerin mülki sınırları içerisinde yer alan (…) belde belediyelerinin tüzel 

kişiliği kaldırılmış, (…) belediyeler (…) belde ismi ile tek mahalle olarak bağlı 

bulundukları ilçenin belediyesine katılmıştır”. 

Mahalli idareler mevzuatına göre “belde”; nüfusu 2.000’den büyük, bununla birlikte ilçe 

merkezi olmayan yerleşim yeri olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle de bu yerleşim 

birimlerinde “ilçe belediyesi” değil “belde belediyesi” kurulması öngörülmektedir. Buna 
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göre de, nüfusu 2.000’i geçen bir yerde belde belediyesi kurulmamış ise, buralar da köy 

idaresi ile yönetilmelidir (Eryılmaz 2011). Diğer yerleşim birimleri için olduğu gibi 

beldeler için de, Anayasanın 127’nci Maddesi hükmü geçerlidir; “Mahalli idareler; il, 

belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş 

esasları Kanun ile belirtilen ve karar organları, yine Kanun gösterilen, seçmenler 

tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileridir”. Yani aynı şekilde, nerede bir 

belde varsa orada bir belde belediyesinin ya da belediye idaresinin olması Anayasanın bir 

emridir. 

Başka bir ifade ile Anayasa, belde halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarının, karar 

organları kendileri tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileri tarafından 

karşılanması öngörmektedir. Oysa 6360 Sayılı Kanun, beldelerin tüzel kişiliklerinin 

kaldırılması doğrultusunda, ilçe belediyesinin bir mahalli olmasını içermektedir. 6360 

Sayılı Kanun kapsamında söz konusu edilen bu belirleme ise, Anayasaya aykırı bir 

durumu ifade etmektedir (Gözüaçık 2014). 

Gözler’e (2013) göre, bir belde tüzel kişiliğinin kaldırılıp bir şehrin mahallesi haline 

dönüştürülmesi ancak aşağıda verilen durumda Anayasaya aykırı olmayacaktır. “Şehir 

merkezine yakın olup, aşırı şehirleşme neticesinde zamanla şehirle bitişmiş ve fiilen bu 

şehrin bir parçası haline gelmiş bir beldenin tüzel kişiliğini Kanun Koyucu kaldırıp, bunu 

o şehrin mahallesi haline dönüştürebilir. Zira böyle bir durumda ortada belde değil 

gerçeklikte şehir vardır. Oysa 6360 Sayılı Kanun kapsamında yapılan bu değildir. Bu 

durum zaten 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5747 sayılı Büyükşehir 

Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun ile yapılmıştır. 6360 Sayılı Kanun, şehre uzak ya da yakın ayrımı 

yapmaksızın, yirmi dokuz ildeki il sınırları içerisinde tüm beldelerin tüzel kişiliklerini 

kaldırmaktadır. Şehir merkezinden 50 km uzaklıktaki bir belde, beldedir ve Anayasa 

Madde – 127/1’e göre, karar organları kendi halkı tarafından seçilen üyelerden oluşan bir 

kamu tüzel kişisi tarafından yönetilmeye hakkı vardır. 

Örneğin, Bursa İli Nilüfer İlçesi Görükle Belediyesi’nin tüzel kişiliğinin kaldırılması 

Anayasaya uygundur. Zira bu belde fiilen şehrin bir mahallesi haline gelmiştir ki, bu 
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durum zaten 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile gerçekleştirilmiştir. Ancak 

Bursa İli Orhangazi İlçesi Narlıca Belediyesi’nin tüzel kişiliğinin kaldırılması Anayasaya 

aykırıdır. Zira Narlıca Beldesi ile Orhangazi şehir merkezi arasında 30 km mesafe 

bulunmaktadır. Narlıca Beldesi Orhangazi şehir merkezine bitişik değildir ve elli altı bin 

nüfuslu Orhangazi şehir merkezi bir milyon nüfusa erişmedikçe de şehir merkezi ile 

birleşmeyecektir.” 

4.2.4 İlçe belediyelerinin büyükşehir ilçe belediyelerine dönüştürülmesi 

6360 Sayılı Kanun kapsamında söz konusu edilen reform, otuz ilde il özel idarelerinin ve 

köylerin kaldırılmasının öngörülmesinden ibaret değildir. Zira 6360 Sayılı Kanun ile 

birlikte, otuz ilde ilçe belediyelerinin hepsinin büyükşehir ilçe belediyesi haline 

dönüştürülmesi de öngörülmektedir. Bu bağlamda 6360 Sayılı Kanun 1 inci Maddesi’nin 

ikinci fıkrası kapsamında; “Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, 

Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Sakarya ve Samsun büyükşehir 

belediyelerinin sınırları il mülki sınırlarıdır” denmekte, diğer yandan da aynı Kanunun 

6’ncı maddesi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 5’inci maddesi hükmünü, 

“Büyükşehir belediyelerinin sınırları, il mülki sınırlarıdır” şeklinde değiştirmektedir. 

Açıklanan kapsam doğrultusunda 6360 Sayılı Kanun ile söz konusu otuz ilde ilçe 

belediyeleri, büyükşehir belediyesi şehir merkezinden ne kadar uzakta olurlarsa olsunlar, 

büyükşehir ilçe belediyesi haline geleceklerdir. Daha önceki dönemlerde de aynı durum, 

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile İstanbul ve Kocaeli illeri için söz konusu 

edilmiştir. Netice itibariyle bu otuz ilde tüm ilçe belediyeleri bağımsız belediyeler 

olmaktan çıkıp, büyükşehir ilçe belediyesi haline dönüşmektedirler. 

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu; büyükşehir belediyeleri ile büyükşehir ilçe 

belediyeleri arasında görev ve yetki paylaşımı yapmakta ve hatta bazı konularda 

büyükşehir ilçe belediyelerinin kararlarını büyükşehir belediyesinin onayına tabi 

tutmaktadır. Bu doğrultuda bağımsız bir ilçe belediyesi, büyükşehir ilçe belediyesi haline 

geldiğinde özerkliğini büyük ölçüde kaybetmiş olmaktadır. Bununla birlikte eskiden ilçe 
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belediyesi olan yerde artık bazı hizmetler büyükşehir belediyesi tarafından yürütülmekte 

ve bazı konularda karar alma yetkisi büyükşehir belediyesine geçmektedir (Atmaca 

2013). 

Anayasanın madde 127/1 kapsamında, “Her beldenin mahalli müşterek ihtiyaçlarının, 

karar organları o beldenin seçmenleri tarafından seçilerek oluşturulan kendi belediye 

idaresi tarafından karşılanması” öngörülmektedir ki, Anayasanın madde 127/1’de söz 

konusu edilen belediye ile normal ilçe belediyeleri de anlaşılmaktadır. Bu doğrultuda da 

görülmektedir ki, normal ilçe belediyelerinin de Anayasal bir temeli bulunmaktadır. 

Büyükşehir belediyelerinin Anayasal dayanağı da, Anayasanın 127’nci maddesinin 

üçüncü fıkrasında yer alan, “Kanun, büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim 

biçimleri getirebilir” şeklindeki hükümdür. Bu hükme dayanması ölçüsünde de 

büyükşehir belediyelerinin ilçe belediyelerine karışmasını öngören bir Kanun çıkarılmış 

olunabilir. Ancak büyükşehir belediyelerine büyükşehir ilçe belediyelerinin işlerine 

karışması olanağı tanıyan Kanun Anayasa’ya aykırı olacaktır (Gözler 2013). 

Oysa 6369 Sayılı Kanun, otuz ilde ilçe belediyelerinin hepsini büyükşehir belediyesi 

haline dönüştürmektedir. Bir ilde ilçe belediyesinin büyükşehir ilçe belediyesi haline 

dönüştürülmesi içinse, Anayasanın madde 127/3 son cümle uyarınca büyükşehir ilçe 

belediyesi haline dönüştürülecek yerin “büyük yerleşim merkezi” olması gerekmektedir. 

Zira söz konusu edilen bu hükme göre Kanun, ancak “büyük yerleşim merkezleri için 

özel yönetim biçimleri getirebilir”. Yani ortada büyük yerleşim merkezi 

bulunmamaktaysa, bir ilçe belediyesinin büyükşehir ilçe belediyesi haline 

dönüştürülmesi Anayasa’ya aykırı olacaktır (Gözüaçık 2014). 

“Yerleşim merkezi”; içerisinde yaşanılan ve birbirine bitişik ya da komşu olan veya 

birbirine az çok yakın olan evlerden oluşmuş bir alanı ifade etmektedir. Bu yerleşim alanı 

ise, mantıksal açıdan kesintisiz olmak durumundadır. Neticesinde Anayasanın 127/3 son 

cümlede yer verilen “yerleşim merkezi” ifadesinde geçen “merkez” kelimesi de, 

kesintisizliği ve toplanmayı içermektedir. Bu durumda da; elli bin evin bir yerde, on bin 

evin oradan 20–30 km uzakta, beş bin evin o noktada 40–50 km uzakta, bir iki bin evin o 
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noktadan 70–80 km uzakta, birkaç yüz evin de oradan 100–200 km uzakta olduğu 

yerleşim yerlerinin bir araya getirilmesi ile oluşturulmuş bir “büyükşehir belediyesi” ise, 

Anayasanın 127’nci maddesi üçüncü fıkrasının son cümlesinde kast edilen “büyük 

yerleşim merkezi” olarak kabul edilemez (Gözler 2013). 

Belirtilen çerçevede ilçe belediyelerinin büyükşehir ilçe belediyesi haline dönüştürülmesi 

ve bu şekilde il şehir merkezlerine ilçe merkezlerinin ilavesi suretiyle oluşturulan 

büyükşehir belediyeleri Anayasaya uygun olmayacaktır. Zira belirtildiği üzere 

Anayasanın madde 127/3 son cümlesine göre, büyükşehir belediyeleri ancak “büyük 

yerleşim merkezleri” için kurulabilir ve söz konusu edilen durum için “yerleşim merkezi” 

anlayışından bahsedilmesi olası değildir (Gözüaçık 2014). Bu durum, İstanbul 

haricindeki tüm iller için söz konusu edilebilir. Örneğin; dördüncü büyük il olarak kabul 

edilen Bursa’da büyükşehir ilçe belediyesi haline dönüştürülen ilçe merkezleri, il 

merkezinden kilometrelerce uzakta bulunmaktadır. Mustafakemalpaşa İlçe Merkezi İl 

Merkezi’nden 73 km, Karacabey İlçe Merkez İl Merkezi’nden 69 km, Büyükorhan İlçe 

Merkezi İl Merkezi’nden 87 km, Harmancık İlçe Merkezi İl Merkezi’nden 96 km, 

Orhaneli İlçe Merkezi İl Merkezi’nden 58 km, Orhangazi İlçe Merkezi İl Merkezi’nden 

47 km ve İznik İlçe Merkezi İl Merkezi’nden 77 km uzaklıkta bulunmaktadır (Anonim 

2014c). 

4.3 6360 Sayılı Yasanın Yönetsel Açıdan Değerlendirilmesi 

4.3.1 Kamu hizmetlerinin görülmesi 

6360 Sayılı Kanun ile kamu hizmetlerinin götürülmesi anlamındaki yönetsel 

düzenlemelerde, maddi olanakları ve dolayısıyla da her türlü donanımı artırılan 

belediyelerin, kendilerine devredilen il özel idare varlığı ile çok daha zengin hizmet 

olanaklarına kavuşması beklenmektedir. Zira bu sayede hizmetlerin, uzmanlık sahibi 

birimler tarafından görülmesi söz konusu olacaktır ki, bu durum da kalitenin 

artırılmasında büyük rol oynamış olacaktır. Aynı şekilde olanakların ve uzmanlıkların 

birleştirilmesi, çok daha hızlı hizmet olanağına kavuşulması şeklinde 



65 
 

değerlendirilmektedir ve bu durumun, hizmet bütünlüğü açısından da vatandaşların lehine 

bir durum olarak ifade edilmektedir (Adıgüzel 2012). 

6360 Sayılı Kanun kapsamında; ilçe belediyelerinin sınırları içerisinde kalan park ve 

bahçe bakım–onarım hizmetlerinin, bugüne dek olduğu gibi ilçe belediyeleri tarafından 

verilmeye devam edilmesi dolayısıyla, bu durumun konu ile ilgili kamu hizmetlerinin 

sunumu bağlamında uygulamada bir sorun teşkil etmeyeceği belirtilmektedir. Ancak 

6360 Sayılı Kanuna göre, büyük parkların bakım ve onarımı büyükşehir belediyeleri 

tarafından yürütülmüş olunacaktır. Kamu hizmetlerinin sunumu kapsamında 6360 Sayılı 

Kanun, mezarlıklar tesis edilmesi ve işletilmesini büyükşehir belediyelerinin görevi 

olarak hükme bağlamaktadır. Ancak Kanuna göre, defin işlemleri ilçe belediyeleri 

tarafından da yapılabilecektir (Bayraktar vd. 2011). 

Kamu hizmetlerinin sunumu bağlamında 6360 Sayılı Kanun ile ilgili söz konusu 

edilebilecek bir diğer hususta, Kanun kapsamında getirilen düzenleme ile belediyelerin 

amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardımda bulunmaları olanaklı olabilmektedir. Bu 

bağlamda belediyeler, özellikle gençlerin spora teşvik edilebilmesi amacıyla spor 

malzemesi dağıtabilecek ve uluslararası müsabakalarda üstün başarı gösteren sporcularla 

birlikte çalıştırıcılarına ve öğrencilere de ödül verebilecektir. 

4.3.2 İmar bütünlüğü 

6360 Sayılı Kanun ile bir medeniyetin nesilden nesle aktarabileceği en önemli ayırt edici 

unsur olarak değerlendirilen mimarinin korunması bağlamında da birtakım 

düzenlemelere yer verildiği belirtilmektedir. Bu temelde 6360 Sayılı Kanun ile kültürel 

mirasa uygun ve iklimlerle dönüşmeyen bir mimari anlayışın şehirlere hâkim olmasını 

sağlamak adına bir imar bütünlüğü öngörülmektedir. Zira artık ilçe belediyelerinin üst 

ölçekli planlar için çok yakınlarında bulunan büyükşehir belediyeleri ile görüşebilmeleri 

olanağına sahip olmak bakımından sorunlarını çok daha kolay çözebilecekleri 

belirtilmekte ve planlamaların ve uygulamaların yeni ve uzman bir anlayışla bir bütünlük 

içerisinde değerlendirilmesi olası olabilecektir (Genç 2014). 
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6360 Sayılı Kanun kapsamında söz konusu edilen düzenleme ile mahalleye dönüşen 

köylerde, 25.04.2006 tarih ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’na göre oluşturulan 

Ulusal Adres Bilgi Sistemine kayıtlı ya da Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

tarafından uydu fotoğrafları ile tespit edilen entegre tesis niteliğinde olmayan tarım ve 

hayvancılık amaçlı yapılardaki işletmeler ile bu yerlerde oturanların ihtiyaçlarını 

karşılayacak bakkal, manav, berber, fırın, kahve, lokanta, pansiyon, tanıtım ve teşhir 

büfeleri, yerleşim yeri halkı tarafından kurulan ve işletilen kooperatifler işletme ruhsatı 

almış sayılacaklardır (Anonim 2015b). 

Yine 6360 Sayılı Kanun ile söz konusu edilen bu işletmelerin bulundukları binalar ile 

konutlardan, Kanunun yayımlandığı tarihe kadar bitirilmiş olanlar, Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı ya da belediye veya üniversiteler tarafından fen ve sanat kurulları ile ilgili 

mevzuat hükümlerine uygun yapıldığı tespit edilenler ruhsatlandırılmış sayılacaklardır. 

Bununla birlikte bu yapılar; elektrik, su ve bunun gibi kamu hizmetlerinden 

yararlandırılacaktır (Gül ve Batman 2013). 

4.3.3 Köyden mahalleye dönüştürülen yerlerde tarım arazilerinin, çayır ve 

meraların durumu 

6360 Sayılı Kanun kapsamında; orman köyleri ve orman köylüsüne tanınan hak, 

sorumluluk ve imtiyazların, orman köyü iken mahalleye dönüştürülen yerler için devam 

ettirilmesi öngörülmektedir. Aynı şekilde ilçe belediyesine katılarak mahalleye 

dönüştürülen köy, köy bağlısı ve belediyeler tarafından kullanılan mera, yaylak ve kışlak 

gibi yerlerden bu mahalle sakinleri ve varsa hak sahiplerinin, 25.02.1998 tarih ve 4342 

sayılı Mera Kanunu hükümleri çerçevesinde yararlanmaya devam edecekleri hüküm 

altına alınmaktadır (Genç 2014).  

6360 Sayılı Kanun ile büyükşehir ve ilçe belediyelerine bitkisel üretim ve hayvancılık 

faaliyetlerini desteklemek için her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilme olanağı da 

getirilmektedir. Mera, yaylak ve kışlak gibi tarımsal amaçlı kullanımlar ile ilgili olarak 

da, Kanun öncesinde söz konusu edilen uygulamalar aynı şekilde devam ettirilmiş 

olunacaktır (Deniz vd. 2013). 
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4.3.4 Turizm beldelerinin durumu 

6360 Sayılı Kanun ile belediye hizmetleri açısından turizm beldelerine sağlık hizmeti 

götürülmesi hususunda katkı sağlanması beklenmektedir. Kış nüfusu ile yaz nüfusu 

arasında kıyaslanamayacak denli büyük fark bulunan belde belediyelerinin kış nüfus 

rakamlarına göre aldıkları gelirle yaz aylarında en az birkaç katı fazla nüfusa hizmet 

veremeyecekleri anlayışından hareketle, bu yönde bir düzenlemeye yer verildiği 

belirtilmektedir. Bu bağlamda 6360 Sayılı Kanun ile belde belediyelerinin 

kaldırılmasının, planlama ve uygulamanın bütünlüklü bir hizmet anlayışı ile sunulmasını 

sağlamak bakımından önemli olacağı ifade edilmektedir (Özsalmanlı ve Pank 2012). 

4.3.5 Maliye Hazinesi’ne devredilen taşınmazların durumu 

6360 Sayılı Kanun kapsamında; Maliye Hazinesi’ne devredilen taşınmazların, Kanunun 

yayımlandığı tarih itibariyle kullanılmakta olan kurumlara tahsis edilmiş sayılması 

hükme bağlanmıştır (Genç 2014). 

4.3.6 Büyükşehir olan illerde il özel idareleri, belediye ve köylerin personel, taşınır 

ve taşınmazlarının devir işlemleri 

6360 Sayılı Kanun kapsamında; kaldırılan il özel idaresi, belediye ve köylerin personel, 

taşınır ve taşınmazları ile hak alacak ve borçlarının ilgisine göre devrini yapmak, belediye 

ve il özel idarelerinde oluşan istihdam fazlası personeli tespit etmek üzere, illerde "Devir, 

Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu" kurulacaktır. Bu Komisyon, vali yardımcısının 

başkanlığında, ilgili belediye başkanlarının ve valilerin uygun görecekleri kurum ve 

kuruluşların temsilcilerinden oluşacaktır. Komisyon’a yardımcı olmak üzere, valinin 

görevlendirmesi ile alt komisyonlar da kurulabilecektir (Anonim 2014a). 

6360 Sayılı Kanun ile devirler sonrasında sadece işçi ve memur anlamında kadrolu ve 

sözleşmeli personelin işine son verilmiş olunmayacaktır. Bununla birlikte bu personel, 
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özlük hakları ile yeni kurumlarına nakledilecektir. Kapanan belediyelerdeki alacaklar, 

personelin devroldukları belediyeler tarafından ödenmiş olacaktır(Anonim 2014a). 

Nüfusu 2.000’in altında kaldığı için kapatılarak köye dönüşen belediyelerin sahip 

oldukları personel, taşınır ve taşınmazları ile hak alacak ve borçları il özel idarelerine 

devredilecektir. Ancak köy halkının ihtiyaç duyacağı taşınır ve taşınmazlar, komisyon 

kararı ile köy tüzel kişiliğine bırakılacaktır. Büyükşehire dönüştürülen il belediyelerinin 

her türlü taşınır ve taşınmazları, bağlı kuruluş ve ilçe belediyesi arasında komisyon 

tarafından paylaştırılacaktır (Anonim 2014a). 

6360 Sayılı Kanun kapsamında ayrıca; büyükşehir ilçe belediyesi olan belediyeler 

tarafından daha öncesinde yürütülen su ve kanalizasyon, katı atık depolama ve bertaraf, 

ulaşım ve toplu taşıma, her çeşit yolcu ve yük terminalleri, toptancı halleri, mezbaha, 

mezarlık ve itfaiye hizmetlerinde istihdam edilen personel, bu hizmetlerle ilgili her türlü 

taşınır ve taşınmazları ve hizmetlerin yerine getirilmesine yönelik yatırım, alacak ve 

borçlar, Komisyon tarafından ilgisine göre büyükşehir belediyesi ile ilgili bağlı kuruluş 

arasında paylaştırılacaktır (Anonim 2014a). 

4.3.7 Yenilenen yerel yönetim sisteminde belediye ve il özel idarelerinin genel bütçe 

vergi gelirlerinden alacakları paylar 

6360 Sayılı Kanun, yerel yönetimlerin “Genel Bütçe Vergi Gelirleri (GBVG)” ile ilgili 

paylarında da esaslı birtakım değişiklikler yapılmasını öngörmektedir. Bu bağlamda 6360 

Sayılı Kanun, yerel yönetim hizmet sunum modelinin köklü olarak değiştirilmesini ve 

yerel yönetim gelirlerinde önemli sayılabilecek bir artış gerçekleştirilmesini sağlamayı 

içermektedir. 

Belediyeler ve il özel idareleri anlamında yerel yönetimler, merkezi idare vergi 

gelirlerinden ya da GBVG’den aldıkları payların kendi bütçe gelirleri içindeki oranı ve 

GSYİH içerisindeki oranı 2007–2011 döneminde artış göstermektedir. Yerel yönetimler, 

büyük ölçüde merkezden transfer edilen kaynaklara bağımlıdırlar. Bu bağlamda 2011 yılı 
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mahalli idarelerin, bütçe gelirleri hesabının % 47’sini GBVG’den alınan paylar ile 

merkezi yönetim bütçesine dâhil idarelerden alınan bağış ve yardımlardan temin ettikleri 

görülmektedir. 6360 Sayılı Kanun kapsamında ise; yerel yönetimlerin özgelir yaratma 

kapasitelerini artırmaya yönelik bir içerik sunulmazken, transfer edilen payların 

yükseltilmesi doğrultusunda bilakis merkeze olan bağımlılığın artırıldığı görülmektedir 

(Koyuncu 2012). 

Bu yönüyle 6360 Sayılı Kanun öngörülen yeni formüllere göre; 2011 yılında merkezden 

transfer edilen payların belediye ve özel idarelerin bütçe gelirleri içindeki oranı %48 iken, 

bu oranın % 54 çıktığı görülmektedir. Aynı şekilde Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla (GSYİH) 

içindeki pay da % 1,93’ten % 2,20’ye çıkmaktadır. Payların mali büyüklüğü ise % 12 

oranında artmaktadır. Bu değişimler neticesinde de payların, yaklaşık olarak 3,1 milyar 

TL’lik bir artışın karşılığı olarak gerçekleşeceği belirtilmektedir (Koyuncu ve Köroğlu 

2012). 

6360 Sayılı Kanun ile öngörülen yerel yönetim paylarındaki artış ile yerel yönetimlerin 

mali olarak güçlendirilmesine yönelik ciddi bir adım atıldığı ifade edilmektedir. Zira 

paylardaki artış, yerelleşmenin göstergelerinden biri olan yönetim / merkezi yönetim 

harcama oranını da yerel yönetimler lehine artırmaktadır. Bu yönüyle 

değerlendirildiğinde de, bir ülkenin ne denli yerel olduğu, ancak diğer ülkelerle mukayese 

edilmesi doğrultusunda söylenebilir. 

Payların artırılmasına ilişkin 6360 Sayılı Kanun ile atılan bu adım Türkiye için büyük 

olmakla birlikte, diğer ülkelerle karşılaştırıldığında oldukça küçük olduğu görülmektedir. 

Çünkü 6360 Sayılı Kanun’da öngörülen pay artışı, Türkiye’nin yerel yönetim 

harcamalarının merkezi yönetim harcamalarına oranını % 22’den % 23’e çıkarmaktadır. 

Bununla birlikte 6360 Sayılı Kanun, kısmen merkezi idare görünümündeki il özel 

idarelerinin köylere yönelik belediye hizmetleri dışında belediyelere bir yetki devri ya da 

yerel yönetim özerkliğini artıran bir unsur içermemekte ve temelde büyükşehir belediyesi 

hizmet modelini yaygınlaştırmaktadır (Koyuncu 2012). 

6360 Sayılı Kanun kapsamında söz konusu edilen değişiklikler aşağıda verildiği gibidir: 
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 Büyükşehir belediye paylarının büyükşehir belediyesi sınırları içinde toplanan 

GBVG’nin % 5’inden % 6’sına çıkarılması; 

 Bu paydan büyükşehir belediyesine doğrudan verilen kısmın %70’den % 60’a 

düşürülerek kalan kısmının büyükşehir belediyeleri arasındaki paylaşımı için nüfus 

kriterine ek olarak yüzölçümü kriteri getirilmesi; 

 Büyükşehir ilçe belediyeleri payının GBVG’nin % 2,50’sinden % 4,50’sine çıkarılması; 

 Diğer belediyelerin payının GBVG’nin % 2,85’inden % 1,50’sine düşürülmesi ve 

sosyo–ekonomik gelişmişlik endeksine göre dağıtımına eşit sayıda ilçe grupları yerine 

eşit nüfusta belediye grupları oluşturulması; 

 Nüfusu 10.000’nin altında olan belediyeler için ayrılan denkleştirme ödeneğinin 

dağılımında nüfus kriterinin öne çıkarılması ve 

 İl özel idareleri payının GBVG’nin % 1,15’inden % 0,05’ine indirilmesi. 

6360 Sayılı Kanun ile öngörülen sistem iller bazında karşılaştırıldığında, yeni büyükşehir 

olan illerin aldıkları payların ilk sıralarda yer aldığı görülmektedir. Bu kapsamda 6360 

Sayılı Kanun ile en çok kazanan ilk beş il yüzde değişim olarak sırasıyla; Muğla (% 90), 

Van (% 77), Erzurum (% 71), Balıkesir (% 65) ve Tekirdağ (% 63) olarak ifade edilebilir. 

Payların artmasına karşın, İstanbul’da % 4 oranında bir kayıp yaşandığı ve İzmir, Ankara 

ve Gaziantep illerinde de değişimin % 5’in altında kaldığı görülmektedir. 

Kişi başı TL bazında artışta ise; ilk sırayı Erzurum’un aldığı (197 TL) ve onu Muğla (186 

TL) ile Van’ın (167 TL) izlediği görülmektedir. İzmir’de söz konusu olan artış 20 TL ve 

Ankara’da 3 TL düzeyinde gerçekleşmekteyken, Gaziantep’te hiç artış olmadığı ve 

bilakis İstanbul’da da 21 TL kayı gündeme geldiği görülmektedir. 

6360 Sayılı Kanun aynı zamanda, büyükşehir illerinin dışında kalan illerde ilçelerin 

“Sosyo – Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE)” kapsamında aldıkları % 20’lik pay 

dağıtımının, nüfusu yüksek olan illerde daha yüksek pay alması şeklinde gerçekleşmesini 

sağlamaktadır. 6360 Sayılı Kanun öncesinde belediyeler, gelişmişlik endeksine göre en 

küçükten en büyüğe dizilmelerinin ardından, bağlı oldukları ilçelere göre eşit sayıda ilçe 

içeren 5 gruba bölünmekte ve % 23 ile % 17 arasında değişen oranlara göre 

yapılmaktaydı. 6360 Sayılı Kanun kapsamında ise; yine endeks değerine göre dizilmekte, 
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ancak gruplar ilçe sayısına göre değil, her grupta eşit sayıda nüfus olacak şekilde 

belirlenmektedir (Adıgüzel ve Tek 2014). Söz konusu edilen bu belirlemelere göre; 6360 

Sayılı Kanun öncesinde en gelişmiş belediyelerin olduğu havuzda toplam 15 milyon 

nüfusa sahip 671 belediye yer aldığı görülmekteyken, 6360 Sayılı Kanun ile 2,4 milyon 

nüfusa sahip 47 belediyeden daha bahsedilmektedir. Bu değişiklikten en çok Yalova (% 

43 artış) ve Kırklareli (% 38 artış) etkilenmektedir. 
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5. SONUÇ ve ÖNERİLER 

12.11.2012 tarih ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe 

Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun, yerel yönetimlerin yapısı hakkına köklü değişiklikler yapmıştır. Bu 

bağlamda 6360 Sayılı Kanun ile getirilen en önemli değişikliklerden biri, söz konusu 

dönemde İstanbul ile Kocaeli için geçerli olan, belediye sınırlarının mülki idare sınırları 

ile aynı olması uygulamasının tüm büyükşehir belediyeleri için geçerli hale getirilmesinin 

amaçlanmış olmasıdır. Bu temel üzerinde de 6360 Sayılı Kanun ile büyükşehir 

belediyelerinin bütünşehir belediyelerine dönüştürülmüştür. 

6360 Sayılı Kanun ile Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, 

Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Ordu, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van illerinin 

büyükşehir belediyesi olması hükme bağlanmıştır. Büyükşehir belediyelerinin sınırları il 

mülki, ilçe belediyelerinin sınırları ise bu ilçelerin mülkü sınırları olarak değiştirilmiştir. 

Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İzmir, 

Kayseri, Konya, Mersin, Sakarya ve Samsun büyükşehir belediyelerinin sınırları da il 

mülki sınırı olarak belirlenmiştir. 

Kanuna konu edilen bu illere bağlı ilçelerin mülki sınırları içinde yer alan köy ve 

belediyelerinin tüzel kişilikleri de 6360 Sayılı Kanun ile sona ermiştir. Bu köyler 

mahalleye dönüştürülmüş ve belediyeler de mahalleleri ile birlikte bağlı bulundukları 

ilçenin belediyesine dahil edilmiştir. Bu illerin bucak teşkilatları kaldırılmış ve otuz ilde 

tüzel kişiliği sona eren mahalli idareler, ilk mahalli idareler genel seçimleri ile birlikte 

tüzel kişiliklerini kaybetmiş olmaktadır. 6360 Sayılı Kanun ile bu illerdeki il özel 

idarelerinin tüzel kişiliği ile İstanbul ve Kocaeli’ndeki orman köyleri de dâhil olmak üzere 

köylerin tüzel kişilikleri sona ermiştir. Tüzel kişilikleri kaldırılan köylerde vergi, harç ve 

katılım paylarının 5 yıl süre ile alınmaması ve bu yerleşimlerde içme ve kullanma suları 

için alınacak ücretin 5 yıl süre ile en düşük tarifenin % 25’ini geçmeyecek şekilde 

belirlenmesi de, 6360 Sayılı Kanun kapsamında hükme bağlanmıştır. 
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6360 Sayılı Kanun hükümlerine göre, büyükşehir kapsamındaki ilçe belediyeleri arasında 

hizmetlerin yerine getirilmesi bakımından uyum ve koordinasyon, büyükşehir belediyesi 

tarafından sağlanacaktır. Büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde; kamu kurum ve 

kuruluşlarının yatırım ve hizmetlerinin etkin olarak yapılması, izlenmesi ve 

koordinasyonu, ilin tanıtımı, temsil, tören ve ödüllendirme ve protokol hizmetlerinin 

yürütülmesi, ildeki kamu kurum ve kuruluşlarına rehberlik edilmesi ve bunların 

denetlenmesinin gerçekleştirilmesi için valiye bağlı olarak Yatırım İzleme ve 

Koordinasyon Başkanlığı kurulması kararlaştırılmıştır. 

Özellikle 6360 Sayılı Kanun kapsamında; Anayasal ifade ile mahalli müşterek ihtiyaçları 

karşılamak üzere kurulmuş kamu tüzel kişisi olan yerel yönetimlerin güçlenmesi ve il 

özel idarelerinin kaldırılmasının, il sisteminde ortaya boşluk çıkmasına neden olacağı 

belirtilmektedir. Bu bağlamda da 6360 Sayılı Kanun, özellikle büyükşehirlerde il idare 

sistemini aşındırma olasılığı bulunan yasal düzenleme olarak değerlendirilmektedir. Zira 

il sisteminin önemli bir dayanağı olan ve bütçesini karşılayan il özel idarelerinin 

kaldırılması, eğer meydana gelecek olan boşlukların doldurulması mümkün olamazsa, 

mevcut sistemin atıl kalmasına neden olabileceğinden, 6360 Sayılı Kanun Anayasa 

açısından bazı sıkıntılara yol açabilecektir.  

6360 Sayılı Kanun ile vatandaşların yerel düzeyde siyasete ve yönetime katılımının 

azaltılmasının ve seçilmiş kişilere yakınlığının önemli ölçüde gerilemesinin de söz 

konusu olacağı belirtilmektedir. Bu durum ise hizmette halka yakınlık ilkesi kapsamında 

Avrupa Yerel Yönetimler Özerlik Şartı’nın 5’inci maddesine aykırılıklar içermesi sebebi 

ile 6360 Sayılı Kanunun mevcut şekli ile yerelleşmeye hizmet etmeyeceği 

düşünülmektedir. Diğer yandan 6360 Sayılı Kanun; gerek yapılış süreci, gerekse getirdiği 

düzenlemeler ile yerel yönetimlerin hizmet sunumu ve yerel katılım konusunda önemli 

düzenlemeler içermektedir. Ancak kamu hizmeti, yerelleşme ve demokratikleşme 

sürecinde, Devlet politikası olarak, dahil olmak istenilen Avrupa Birliği tarafından yerel 

yönetimlerde hizmet sunumunu ve katılımı optimize etmek amacıyla ortaya konulan 

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartının neredeyse tüm maddelerine aykırılık 

içermektedir.  
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Araştırma sonuçlarına göre 6360 Sayılı Kanun ile taşınmazlar yönünden imar bütünlüğü 

geniş ölçekli imar çalışmalarının kentsel taşınmazlar için olumlu sonuçları olacağı 

düşünülmektedir. Bununla birlikte köylerin tüzel kişiliğinin kalkması ve köy statülerinin 

kaybedilmesi ile orman, mera, çayır gibi kırsal taşınmazların mevcut kırsal yaşama 

yönelik fonksiyonlarını yitirmeleri ve bunun da tarım, orman, çayır gibi kaynakları 

olumsuz etkilemesinin kaçınılmaz olacağı düşünülmektedir. Ayrıca, gerek Avrupa Yerel 

Yönetimler Özerklik Şartına olan aykırılıklar, gerekse kırsal alanlara hizmet götürecek İl 

Özel İdaresi gibi bir teşkilatın lağvedilmesi ile bu Kanun, merkezilik arz eden genel yapısı 

ile Hizmette Halka Yakınlık İlkesine aykırılık teşkil etmektedir. Bu yapısı ile başta kırsal 

alanlara hizmet sunumu olmak üzere genel olarak halkın yerel yönetimlerden beklediği 

kamu hizmetlerinin sunumunda yetersiz kalacağı öngörülmektedir.  

Yerel alanda hizmet veren bütün yerel idare birimleri ile merkezi idarelerin taşra 

örgütlerinde imar ve planlamadaki birlik ve bütünsellik kuralı ile kentsel kesimde büyüme 

ve gelişme yönünün öngörülebilir olmasının sağlanması ve özellikle gayrimenkul 

sektöründe geleceğin öngörülebilir olmasını ve daha gerçekçi çalışmaların yapılabilmesi 

için gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarının istihdam edilmesi ve politika 

geliştirme ve uygulama alanlarında başarılı çalışmalar yapmalarına olanak verilmesi 

zorunlu görülmektedir. Yerel düzeylerde taşınmazların envanteri, imar uygulama 

süreçlerinin şeffaflaştırılması ve değer esaslı imar uygulamaları, altyapı ve üst yapı 

projelerinin geliştirilmesi ve proje değerleme ve yönetim hizmetleri ile gayrimenkul ve 

varlık değerleme çalışmalarının objektif ve gerçeğe uygun olarak yapılabilmesi, özellikle 

uluslararası düzeyde akredite edilmişmiş gayrimenkul geliştirme ve yönetimi 

bölümlerinden mezun olan uzmanların kamu kurumları, yerel yönetimler, gönüllü 

kuruluşlar ve özel kuruluşlarda istihdam edilmesine bağlı bulunmaktadır.  
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