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1. GİRİŞ
1.1. LAR III Projesi ve Faaliyetin Proje içindeki yeri
LAR III, IPA Fonları Çerçevesinde AB tarafından finanse edilen ve yürütücülüğünü UNDP’nin yaptığı
yerel yönetim reformuna destek projelerinin üçüncüsüdür. Bu proje serisinin ilk aşaması (LAR I)
2005-2007, İkinci aşaması (LAR II) 2009-2011 yılları arasında gerçekleştirilmiştir. LAR III, geçmiş
projelerin de çıktılarından faydalanarak eş faydalanıcılar olan İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı ile yerel yönetimlerin idari kapasitelerini geliştirme ve güçlendirmeye, yerel yönetim
sistemimizde katılımcılığı sağlamaya yönelik bir dizi faaliyetin gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır.
Projenin üç bileşeni bulunmaktadır. Projenin genel mimarisi arka sayfada yer almaktadır.
Birinci Bileşen Etkin ve Kaliteli Belediye Hizmet Sunumu başlığını taşımaktadır. Bu bileşen altında
yapılacak faaliyetler;
● Belediyelerin kredi sisteminin güçlendirilmesine,
● Belediye alacaklarının takibine,
● Gelirlerinin artırılmasına,
● Gelir paylaşım sistemlerine,
● Kırsal alana yapılacak yatırımların önceliklendirilmesine,
● Belediye Şirketlerine, Su ve Kanalizasyon İdarelerinin durumuna ilişkin AB ülkeleri ile
karşılaştırmalı çalışmalar yapılmasına,
ve buna göre yararlanıcılara mevzuatta yapılması gereken değişiklikler konusunda önerilerde
bulunulmasına ağırlık vermektedir. Ayrıca;
● AB müktesebatının
içselleştirilmesi,

belediyeleri

ilgilendiren

konularının

belediyeler

tarafından

● Belediyelerde performans yönetim sisteminin iyileştirilmesi ve takibine ilişkin bir kapasite
oluşturulmasına ilişkin tespitlerin yapılması,
● Seçilmiş hizmet alanlarında belediyelerin ne şekilde faaliyet gösterdiğine dair durum tespiti
ve karşılaştırmalı analizler yapılması ve önerilerde bulunulması,
● Ayrıca, belediye personel sisteminin iyileştirilmesine dair standart geliştirilmesi de diğer
faaliyetler arasında yer almaktadır.
İkinci Bileşen Büyükşehirlerde Kapasite Artırımı ve Yerelde Katılımın Arttırılması başlığını
taşımaktadır. Bu başlık altında da muhtelif anketler, çalıştaylar ve etkinlikler yardımı ile;
● Büyükşehir Belediyesi Yasasının uygulamasının belediyeler üzerindeki etkisinin saptanması,
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● Reformların etkisinin takip edilmesini sağlayacak bir yazılım geliştirilmesi,
● Büyükşehir Belediye yapısı için yeni bir model önerilmesi,
● Belediye personeline eğitimler verilmesi,
● Mahalle yönetimleri hakkında yeni bir model geliştirilmesi,
● Belirlenecek hizmet alanlarında hizmet standartlarının geliştirilmesi,
● Büyükşehirlerde katılımın sağlanmasına yönelik model geliştirilmesi,
● Belediye seçim sistemi ve Belediye meclislerinin güçlendirilmesine dair politikalar
geliştirilmesine katkı verilmesi,
● Dezavantajlı gruplara (kadın, çocuk, engelli) yönelik programlar geliştirilmesi,
gibi faaliyetler yer almaktadır.
• Üçüncü Bileşen Yerel Yönetim Sistemine ait Yönetim Bilgi Sistemi Altyapısının Kurulması ve
Güncellenmesi başlığını taşımaktadır. Bu başlık altında YERELBİLGİ olarak bilinen veri tabanının
güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Destek bileşeni niteliği taşıyan bu bileşen diğer iki bileşenin
ihtiyaç duyduğu yazılımların da (Performans Yönetim Sistemi, Reform ve Mevzuat takip sistemi
gibi) geliştirilmesini amaçlamaktadır.

1.2. Faaliyetin Amacı ve Kapsamı
Söz konusu faaliyet, LAR3’ün ikinci bileşeninin ‘Yeni Büyükşehir Belediyesi Modelinin hayata
geçirilmesi için yerel yönetimlerin idari ve uygulama kapasitelerinin güçlendirilmesi’, başlığını
taşımaktadır.
6360 Sayılı Kanun ile büyükşehirlerde bulunan il özel idareleri (İÖİ) kapatılmış ayrıca yine
büyükşehirlerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOB) kurulmuştur. Kapatılan il
özel idarelerinin görev ve sorumlulukları büyükşehir belediyeleri ve yine bu kanun kapsamında
kurulan YİKOB’lara devredilmiş, köy ve belde belediyelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır. Yapılan bu
değişiklik kapsamında köyler mahalle olarak, belediyeler ise belde (Gümüşlük Belediyesi’nin
Gümüşlük Mahallesi ismiyle Muğla’nın Bodrum Belediyesi sınırlarına dahil olması) ismiyle tek
mahalle olarak, bağlı bulundukları ilçenin belediyesine katılmıştır.
Bu kapsamda uygulama beraberinde birtakım ihtiyaçları getirmiş ve il özel idarelerinin
kapasitelerini artırmak için yeni bir projeksiyona ihtiyaç duyulmasına neden olmuştur. Bu amaçla
bu faaliyet 6360 Sayılı Kanun uyarınca il özel idarelerinin kapatılması ile uygulamaya alınacak olan
yeni yerel yönetim sisteminin geleceğine yönelik bir değerlendirme çalışmasının
gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır. Bu kapsamda karşılaştırmalı değerlendirme raporu ile yeni
yerel yönetim sisteminin nasıl tasarlanması gerektiğine dair bir görüş niteliğinde eylem planı ve
önceliklendirme raporu sunacaktır.
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1.3. Beklenen Çıktılar
Faaliyet kapsamında 3 adet çıktı hedeflenmektedir:
I.

Karşılaştırmalı Değerlendirme Raporu: Proje kapsamında daha öncesinde hazırlanan
‘Belediye Mevzuatının Uygulanmasının Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkisinin
Değerlendirilmesi Final Raporu’nda (A.2.1.1) elde edilen bulgulara yer verilerek; il özel
idareleri ve merkezi hükümet arasındaki mevcut yönetim ilişkilerini ele alan “Karşılaştırmalı
Değerlendirme Raporu” hazırlanacaktır.
a. İl özel idareleri ve merkezi hükümet arasındaki mevcut yönetim ilişkilerini ele alan
değerlendirme raporu temel olarak proje ekibi tarafından, merkezi ve yerel
düzeyde ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılacak görüşmeler sonucunda
hazırlanacaktır. Çalışma; İller İdaresi Genel Müdürlüğü, İller Bankası A.Ş, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü, T.C Cumhurbaşkanlığı
Strateji ve Bütçe Başkanlığı, büyükşehir sınırlarındaki mahalle muhtarları ve
belirlenen mahalli idare birliklerinin temsilcileriyle yapılandırılmış görüşmeler
üzerinden gerçekleştirilecektir. Belirlenen kurum ve kuruluşlarla toplamda en az 30
yüz yüze çevrimiçi görüşme (çevrimiçi olamayacak şartlarda ise telefonla)
gerçekleştirilecektir. Görüşme yapılacak isimler, proje ekibi tarafından
belirlenecektir.
b. Çalışma kapsamında büyükşehir belediyeleri ile il özel idarelerinin görev ve işlevleri
karşılaştırılarak değerlendirilecektir. Değerlendirmeler, yerel uzman desteğiyle
proje ekibi tarafından yapılacak; sonuçlar ‘karşılaştırmalı değerlendirme raporu’
niteliğinde, yayımlanmayacak bir formatta derlenecektir. Bu rapor; il özel
idarelerinin kapatılması sonucunda hizmet kalitesindeki değişikliği, kapatılan il özel
idarelerinin taşınmazlarının, alacak ve borçların dağılımını ve il özel idarelerinin
yerine açılan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarındaki (YİKOB) mevcut
durumu anlatan genel değerlendirmeleri içerecektir.

II.

Taslak Eylem Planı: Bu taslak eylem planı, büyükşehir belediyeleri tarafından atılacak ilgili
adımları ve il özel idarelerinin rol ve işlevlerini, kısa, orta ve uzun vadedeki eylemlerini
yeniden değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Taslak eylem planı, proje ekibi tarafından
kıdemli/kıdemsiz uzmanların desteğiyle geliştirilecektir.

III.

Önceliklendirme Raporu: Taslak eylem planı kapsamında özellikle kırsal bölgelerde
doğmuş/doğabilecek sorunlara yönelik kısa vadeli eylemleri de içeren bir ‘Önceliklendirme
Raporu’ hazırlanacaktır. Proje ekibi tarafından hazırlanacak olan bu rapor, İçişleri Bakanlığı
ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulacaktır.

2. DURUM ANALİZİ
Raporun bu başlığında büyükşehir belediyesi modelinin Türkiye’deki gelişimi dönemler halinde
irdelenecek, bu dönemlerde uygulanan politikaların toplumsal, siyasi ve malî etkileri üzerine bir
değerlendirme yapılacaktır. Ayrıca bu başlık altında il özel idarelerinin 19.yy’dan günümüze kadar
süren gelişim ve değişimi incelenecektir. Yine çalışma kapsamında büyükşehir belediyesi modeli
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1984 öncesi, 1984-2012 arası ve 2012 sonrası dönemlere ayrılarak incelenmiştir. Yerel yönetim
politikalarının etkileri, yerel yönetimler üzerine uzmanlaşmış akademisyenlerin çalışmaları
arasından yapılan literatür araştırmaları üzerine ortaya konulmuştur.
1984 yılı Türkiye’de büyükşehir belediye sisteminin uygulanmaya başladığı yıldır. Fakat modelin
dününü, bugününü ve yarınını daha iyi kavrayabilmek için sistemi irdelemeye 1960’lı yıllardan
başlanmalıdır. Çünkü 1960’lı yıllarla beraber yerel yönetim politikalarında ‘büyükşehir’ arayışına
gidildiği görülmektedir.1
Erbay Arıkboğa, 2013 yılında yazdığı bir makalede büyükşehir belediye modelini üç döneme
ayırmış ve Türkiye’nin yerel yönetim politikaları konusundaki deneyimlerini de yine bu şekilde
ortaya koymuştur. Arıkboğa’nın değindiği dönemler aşağıdaki gibi özetlenebilir:
A. Arayış Dönemi (1960’lar - 1982)
B. İl Merkezinde BŞB Dönemi (1984 - 2012)
C. Mülki Ölçekte BŞB Dönemi (2012 ve sonrası)
Raporun bu bölümünün de temel alacağı bu dönemsel gelişmeler, büyükşehir belediyesi modeli, il
özel idarelerini ve kırsalı da etkisi altına alan politikaları konusunda yol gösterici olmuştur. Ancak
bu dönemler de derinlemesine incelenerek kendi içlerinde ölçek, bütünlük ve bütçe kıstası altında
sürdürülebilirliği sorgulanmıştır.

2.1. 1984 Yılı Öncesi Büyükşehir Belediye Sistemi ve İl Özel İdareleri
Türkiye’de büyük şehirlerin yönetimindeki sorunlara ilişkin tartışmalar, 1960’lı yılların ortasına
kadar uzanmaktadır.2 O dönemde başta İstanbul ve Ankara olmak üzere büyük şehirlerdeki göç ve
kontrolsüz büyümeye dayalı yönetim sorunları, akademinin dikkatini çekmiştir. Çünkü bu
şehirlerde sosyo ekonomik açıdan ‘bütünleşik’ ancak yönetsel açıdan ‘parçalı’ mekanlar oluşmaya
başlamıştı. Bu kentsel alanların doğmasıyla köyler ve belediyeler arasında koordinasyon, hizmet
etkinliği, planlama, bütünleşik yönetim ve ölçek ekonomisi gibi sorunlar ortaya çıkmaya başlamıştı.
Hükümet 1968 yılında İçişleri Bakanlığı’ndan metropoliten nitelikteki illerin idari yapısının ne
olması gerektiğine yönelik bir proje yürütmesini istemişti. Buna ek olarak 1970’li yıllarda Bayındırlık
ve İçişleri Bakanlığı bu konuda yasa tasarısı hazırlamış, ortak çözüm olarak “birlik modeli”ni
öngörmüştü.3 Bu modele göre, İstanbul metropoliten alanındaki belediyeler, “zorunlu bir mahalli
idare birliği” içine sokulacak ve çeşitli hizmetler (özellikle altyapı hizmetleri) belediyeler değil, bu
mahalli idare birliği eliyle yürütülecekti.4 Ancak bu tasarılar, yine aynı yıllarda yaşanan politik
gerilimin ortasında kalarak sonuçsuz kalmıştır. Bu sorunların 1982 Anayasasına kadar tartışıldığı
bilinmektedir. 1980 darbesiyle gelen yönetim, büyük şehirlerdeki bu sorunlar üzerine
yoğunlaşarak ‘birleştirme modeli’ni uygulamıştır. Bu kapsamda İstanbul, Ankara, İzmir, Adana,
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Arıkboğa, E., “Geçmişten Geleceğe Büyükşehir Modeli”, Yerel Politikalar (2013)
Arıkboğa, E., “Geçmişten Geleceğe Büyükşehir Modeli”, Yerel Politikalar (2013)
3
Ünal, Yücel (1982), Kentleşmenin Yönetimsel Sorunları Üzerine Bir İnceleme, Teknik Üniversite Matbaası, İstanbul.
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Unal, Yucel (1982), Kentleşmenin Yönetimsel Sorunları Üzerine Bir İnceleme, Teknik Universite Matbaası, İstanbul.
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Bursa, Gaziantep, Konya ve Eskişehir’de 120 civarında belediye ve 150 civarında köyün tüzel
kişiliğine5 son verilmiştir.6
Türkiye’de il özel idarelerinin gelişimi ise 19.yy’a kadar uzanmaktadır. Osmanlı Dönemi’nde
Tanzimat reformlarıyla il özel idareleri kurumsal yapılar olarak ortaya çıkmıştır denebilir. 1840’da
kurulan Muhassıllık Meclisleri, 1842’de kurulan Memleket Meclisleri ve 1849’da kurulan Eyalet
Meclisleri ve Sancak Meclisi uygulamaları bugünkü İl Genel Meclisi’nin temellerini atmıştır.7 II.
Meşrutiyet’in ilanından sonra 1913 yılında geçici olarak düzenlenmesine karşın yetmiş dört yıl
yürürlükte kalan İdare-i Umumiye-i Vilayet Kanunu Muvakkat-ı ile il özel idareleri tüzel kişilik
kazanmış ve valilikler güçlendirilmiştir.8 Bu kanun 1987 yılında kabul edilen ‘İl Özel İdaresi
Kanunu’nun da çerçevesini oluşturmuştur.9
Cumhuriyet dönemiyle birlikte il özel idareleri önem kazanmıştır. Öyle ki idareler anayasalar, kamu
yönetimi reformu ve çeşitli mevzuat değişiklikleri ile güçlendirilmiştir (Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ile
gelen geniş özerklik ve yerinden yönetim ilkesi).10
1960’lı yıllarda büyük şehirlerde yaşanılan göç ve kontrolsüz büyümeye bağlı sorunlar il özel
idarelerinin yönetimini ve hizmet etkinliklerini de etkilemiş, 1961 Anayasasıyla idarenin
merkezden ve yerinden yönetim esasına dayandığı belirtilmiştir. Bununla birlikte il bölünmesinde
iktisadi ilişkiler, coğrafi durum ve kamu hizmetlerinin gerekliliği kriterleri eklenmiştir. Böylece il
özel idareleri bir kez daha güçlendirilerek anayasal güvence altına alınmıştır.11
Son olarak 1982 anayasası, 61 anayasasının yerel yönetimlerle ilgili maddelerini fazla değişiklik
yapmadan kabul etmiştir. Yine de yetki genişliği, illerin kademelendirilmesi, il bölümlenmesi,
merkezden yönetim ve yerinden yönetim ilkeleri göze çarpmaktadır. Tüm bunlarla birlikte bu
anayasaya yerel yönetimlerin kuruluş esaslarının kanunla yapılabileceği hükmü de getirilmiştir.12

2.2. 1984 - 2012 Yılları Arasında Büyükşehir Belediyesi Modeli ve İl Özel
İdareleri
İl özel idareleri 2004 yılında 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu çıkıncaya kadar 81 ilde de
varlıklarını devam ettirmişlerdir. 2004 yılında çıkan yasa İstanbul ve Kocaeli’deki büyükşehirlerin
sorumluluk alanlarını il mülki sınırına kadar genişletmiş, bununla birlikte il özel idareleri bu illerde
de varlıklarını sürdürmüşlerdir. Ancak 2012 yılında çıkan ve 2014’ten itibaren uygulanmaya
5

Bu köyler kentin günlük etkileşim alanı içinde kalan ve kentle yoğun ilişkili, bazıları kentin yapılaşmış alanıyla
bütünleşmiş dolayısıyla mahalle olabilecek köylerdi. 6360 sayılı yasa bunların ötesinde uzak, kentle günlük yoğun
ilişkileri olmayan köylerin de tüzel kişiliğini kaldırmış ve mahalle yapmıştır.
6
Keleş, Ruşen (2009), Yerinden Yönetim ve Siyaset, Cem yay., İstanbul.
7
Güler, B. A. (2004), 5197 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu Üzerine,
http://80.251.40.59/politics.ankara.edu.tr/bguler/pdf/ioi-son.pdf, 26.06.2013.
8
Eryılmaz, B. (2015), Kamu Yönetimi: Düşünceler, Yapılar, Fonksiyonlar, Politikalar (8. Baskı), Kocaeli: Umuttepe
Yayınları.
9
Parlak, B. (2005), Tarihi Perspektifte ve Reform Sürecinde İl Özel İdareleri. Hüseyin Özgür ve Muhammet Kösecik
(Ed.), Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar–I: Reform içinde (s.175-200), Ankara: Nobel.
10
Azaklı, S ve Tek, H. (2016), İl Özel İdarelerinde Yeniden Yapılan(ama)ma Çabaları ve Uygulamada Karşılaşılan
Sorunlar.
11
1961Anayasası, madde 115 ve 116, http://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa61.htm, 04.02.2014.
12
1982 Anayasası, madde 127, http://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf , 04.02.2014.
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başlayan 6360 sayılı Yasa sonrasında mevcut 16 büyükşehire ilaveten14 yeni ildebüyükşehir
belediyelerinin kuruluşu gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu düzenlemeyle beraber Türkiye genelinde
toplam büyükşehir belediye sayısı 30’a çıkarılmıştır. Ayrıca büyükşehir belediyesi olan illerde il özel
idarelerinin tüzel kişiliğine son verilmiştir..
1984-2012 yılları arasındaki büyükşehir modelinin ‘il merkezi’ için oluşturulduğu söylenebilir.
Büyükşehir modeli önceki yıllarda dar bir ölçekte uygulanmış, sonradan bu ölçek 2004 yılında çıkan
5216 sayılı ‘Büyükşehir Belediyesi Kanunu’ ile İstanbul ve Kocaeli’de il mülki sınırlarıyla
örtüştürülmüştür. Daha sonra 2012 yılında çıkarılan 6360 sayılı Kanun ile var olan ve yeni kurulan
büyükşehirlerde sınır tıpkı İstanbul ve Kocaeli’de olduğu gibi il mülki sınırına kadar genişletilmiştir.
Bu nedenle mevzuatta yer almamasına rağmen büyükşehirlerin sorumluluk alanı tüm il mülki
sınırını kapsadığı için bazı kişilerce bu uygulamaya ‘bütünşehir modeli’ denmiştir.
1984-2012 yılları arasında 2004 yılına kadar olan dönemde yalnızca niceliksel değişim olmuş,
niteliksel bir değişiklik olmamıştır. Ancak 2004 yılında çıkarılan 5216 sayılı ‘Büyükşehir Belediyesi
Kanunu’ ile büyükşehir belediyelerinin sınırları genişletilmiş; bu sınırlar içinde bulunan tüm belde
belediyeleri kapatılarak büyükşehir belediyelerinin sorumluluk sınırları içine alınmış ve büyükşehir
kurulabilmesi için 750 bin nüfus eşiği belirlenmiştir. Bu döneme ait kayda değer bir diğer değişiklik
ise köylerle ilgilidir. Kanun orman köylerinin tüzel kişiliğini etkilememiş, yalnızca onları çeşitli
hizmetler açısından BŞB’ler ile ilişkilendirmiştir.
Söylenebilir ki, bu dönemdeki büyükşehir modelinin yapısı ve işleyişi sürdürülebilir değildir. Çünkü
modelin bu kadar fazla sayıdaki belediyeyle birlikte çalışabilmesi, koordinasyonun sağlanması ve
etkili bir biçimde yönetilebilmesi kolay olmamıştır. Çünkü her bir büyükşehir belediyesi eski büyük
belediye ve çok sayıda yeni küçük belediye şeklinde karmaşık bir yapıya bürünerek belediye
meclislerindeki karar alma mekanizmalarını sekreye uğratmıştır.13
5216 sayılı kanun ile birlikte ortaya çıkan sorunları ortadan kaldırmak amacıyla 2008 yılında 5747
sayılı ‘Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun’ çıkarıldı. Bu kanun kapsamında ilçeler bölünerek ve/veya küçük
beldeler birleştirilerek yeni ilçeler kuruldu.
Özetle 1984 yılında başlayan ve 2012 yılına kadar süren büyükşehir modelindeki bu değişim, 6360
sayılı kanun yürürlüğe girene kadar büyükşehirlerin Türkiye nüfusunun %46’sını, belediyeli
nüfusun ise %55’ini kapsamasına sebep olmuştur.
İl Özel İdareleri ise bu dönemde nitelik olarak farklılık göstermektedir. 1987 tarihli 3360 sayılı
kanunla ‘idare-i Umumiye-i Vilayet Kanunu Muvakkatı’ adını ‘İl Özel İdaresi Kanunu’ olarak
değiştirmiştir. Bu değişiklikle birlikte aynı zamanda il özel idareleri eğitim, sağlık, imar, tarım ve
hayvancılık gibi birçok alanda görev verilmiştir. Ancak bu görevlerin merkezi yönetim tarafından
da üstlenilmesi il özel idarelerinin etkisiz ve işlevsiz kurumlara dönüşmesine neden olmuştur.14 Bu
dönüşüm dolayısıyla nitelik ve personel sayısı bakımından idarelerin gerilemesiyle sonuçlanmıştır.

13
14

Arıkboğa, E., “Geçmişten Geleceğe Büyükşehir Modeli”, Yerel Politikalar (2013)
TOBB (1996), Mahalli İdarelerin Yeniden Yapılandırılması Özel İhtisas Komisyonu Raporu, TOBB Yayınları, Ankara.
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Merkezi hükümetin il özel idarelerinin hizmet ve görevleri üzerindeki yetki baskınlığı, 2004 tarihli,
5227 sayılı Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun tasarısı
ile düzeltilmeye çalışılmış, ancak Anayasaya aykırılık sebebiyle dönemin cumhurbaşkanı Ahmet
Necdet Sezer tarafından geri çevrilmiştir.15
Bu dönemde, hükümetin il özel idarelerinin yetki ve sorumluluklarının artması konusundaki
uğraşları 4 Mart 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5302 sayılı ‘İl Özel İdaresi Kanunu’ ile sonuç
bulmuştur. İl özel idarelerinin önceki tanımıyla karşılaştırılacak olursa, 3360 sayılı kanun il özel
idarelerini ‘Taşınır ve taşınmaz mallara sahip ve kanunla belirlenmiş sınırlı, özel görevleri yapmakla
yükümlü bir tüzel kişi’ olarak tanımlamakta; 5302 sayılı kanun ise bu tanımı ‘İl halkının mahalli
nitelikteki ortak ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organları seçmenler tarafından
seçilerek oluşturulan idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişiler’ şeklinde düzenlemiştir.
Görüldüğü üzere yeni düzenleme ile il özel idarelerinin görev ve sorumluluklarının kapsamı
genişletilmiş ve önceden belirtilen görevler yerine hizmet alanları sıralanmıştır. Bunun yanı sıra,
5302 sayılı kanun valiyi il genel meclisi başkanlığındaki görevinden alarak valinin il özel idaresindeki
yetkisini azaltmayı, il genel meclisi başkanını il genel meclisi üyeleri arasından seçerek seçilmişlerin
gücünü artırmayı hedeflemektedir. Bu yasa ile il özel idarelerinin geleneksel üçlü yapısı korunmuş,
ancak il encümeni karar organı değil yürütme organı olarak düzenlenmiştir.
Özetle il özel idarelerine devletin kendine ait amaç ve fonksiyonlarını kapsayan görevler yanında,
ilin yerelde ve özelde ihtiyaçlarını karşılayacak görev ve yetkiler verilmiştir. Böylelikle il özel idaresi
yönetimi hem devleti hem de yerel halkı temsil etmektedir. Merkezi yönetimin, yerinden yönetim
ilkesine göre verilen görevler ile yerelin istek ve ihtiyaçlarına cevap veren görevleri iç içe geçmiştir.
Eğitim, sağlık, bayındırlık, tarım, ekonomi, çevre, turizm bunlar arasında sayılabilir.16 Uzmanlara
göre buradaki temel sorun bu kadar geniş sorumluluk ve çok sayıda görevin yerine getirilmesinin
zorluğudur. 17,18
İl özel idarelerinin il düzeyinde sunduğu hizmetlerinin bir kısmının (kültür, sanat, turizm, sosyal
hizmet ve yardımlar, vb.) belediye tarafından sunulan benzer hizmetlerle çakışmaktadır. 19 Ancak
şurası da belirtilmelidir ki o dönemde belediyelerin sorumluluk alanı belediye sınırlarında geçerli
olmakta, fakat il özel idarelerinin merkezi yöneimle ilişkili hizmetler için sorumluluk alanı tüm ilin
mülki sınırlarıyla örtüşmektedir.

15

Çetin, Z. Ö., “Türkiye’de İl Özel İdaresi Sisteminin Dönüşümü ve 6360 Sayılı Kanunun Dönüşüme Etkileri”,
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, (2015).
16
Narinoğlu, A. (2006), Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama ve Uygulama, Mart Matbaacılık, İstanbul.
17
Narinoğlu, A. (2006), Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama ve Uygulama, Mart Matbaacılık, İstanbul.
18
Çetin, S. (2009), Yerel Yönetim Birimi Olarak Türkiye’de İL Özel İdareleri, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi (25).
19
T.C. Osmaniye İl Özel İdaresi. (2019), Faaliyet Raporu.
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Mevzuata göre il özel idarelerinin, il sınırları içindeki ve belediye sınırları dışındaki hizmetleri
aşağıda belirtilmiştir:

İl Sınırları İçindeki Hizmetler:
Bayındırlık ve iskan
Sanayi ve ticaret
Sağlık

Toprak korunması
Tarım ve hayvancılık
Erozyonun önlenmesi
Sosyal yardımlar
Çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları
İhtiyaç sahiplerine yönelik mikro kredi sağlanması
İlk ve ortaokullara arsa sağlanması
Binaların yapımı, bakımı ve onarımı
Kültür, turizm, gençlik ve spor hizmetlerinin doğrudan ya da dolaylı yoldan sunulması

Belediye Sınırları Dışındaki Hizmetler:
İmar
Katı atık
Yol

Su ve kanalizasyon
Çevre
Acil yardım ve kurtarma
Orman köylerinin desteklenmesi
Ağaçlandırma
Park ve Bahçe Hizmetleri
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Bu hizmetleri yerine getirmek için 5302 sayılı kanun il özel idaresinin gelir kaynaklarını (I) genel
bütçe vergi gelirlerinden ayrılan paylar; (II) emlak vergisinden ayrılan paylar; (III) merkezi yönetim
kuruluşlarından aktarılan ödenekler ve (IV) kendi öz gelirleri olarak dört grupta toplamıştır. 42 ve
43. maddelerde il özel idarelerinin gelirleri ve giderleri sıralanmıştır. Bu bağlamda idarelerin genel
bütçe vergi gelirlerinden aldığı pay %1.15’tir. Belediyelerin topladığı emlak vergilerinin %15’i de il
özel idarelerine pay olarak aktarılmaktadır.20 Ayrıca idareler verdikleri bazı hizmetlerden ücret
almaktadır.
2012 yılındaki mevzuat değişikliğinden önce, il özel idarelerinin sorunlarını belirlemek
karşılaştırmalı değerlendirme için faydalı olacaktır. Sefa Çetin’in 2009 yılında yazdığı ‘Yerel Yönetim
Birimi Olarak Türkiye’de İl Özel İdareleri’ isimli makalesinde de belirlenen sorunlar, açıklamalarıyla
birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
Sorun

Açıklama

Finansal Sorunlar

5302 sayılı yasa ile il özel idarelerine verilen görev ve yetkiler göz önünde
bulundurulacak olursa, idare gelirlerinin üstlendiği görevlerle orantısız ve adaletsiz
olarak nitelendirilebilir.

Örgütlenme Sorunları

Plan disiplini içinde yaklaşım, liderlik, iletişim, performans yönetimi gibi çağdaş
yönetim teknikleri uygulanmamıştır.

Yetersiz Katılımcılık

İl özel idarelerinin politikalarının oluşturulma süreçlerine katılım araçları (kamuoyu
araştırmaları, halk toplantıları, basın yayın araçları gibi) yeterince kullanılmamıştır.

Dışsal Denetim

Yapılan bir işin müfettişler tarafından sorgu konusu yapabileceğini düşünen
yönetici ve çalışanları motive etmek zordur. Bu durumda
yaratıcılık da körelmekte ve çalışanlar kendiliklerinden üretme yerine sadece
verilen emirleri yerine getiren kişiler olmaktadır. Sonuçta da girişimcilik niteliği
azalan bu kuruluşların yeterli performansı göstermeleri mümkün olmamaktadır.

İlgili Kuruluşlar ile İlişkiler

İl özel idarelerinin yatırım programlarının gerçekleştirilme durumuyla, ilgili merkezi
idare kuruluşlarının çalışma kapasiteleri arasında doğrudan bir ilişki mevcuttur.
Yerel yönetimlerdeki, göreli, esnek ve hızlı
çalışma yeteneği bu kuruluşlarda yoktur. Bu yapı da il özel idarelerinin çalışma
kapasitelerini olumsuz etkilemiştir.

Kırsal Alandaki Yapısal Durum

Türkiye’de toplumsal, ekonomik, kültürel açılardan sorunların yoğun olduğu
bölgelerden birisi kırsal alanlardır. Henüz temel altyapı hizmetleri tamamlanmamış
olan yerleşim yerleri mevcuttur. Bu alanların sosyo-kültürel kalkınmalarından söz
etmek; eğitim ve sağlık gibi ihtiyaçlarının çağdaş ölçülerde giderildiğini söylemek
mümkün değildir.

Dış Çevre ile İşbirliği Eksikliği

Anayasa ve yasalarımızda bu işbirliğini mümkün kılan düzenlemelere rağmen yerel
yönetimler arasındaki koordinasyon son derece zayıftır. Özellikle il özel
idarelerinde de bu işbirliği yok denecek kadar azdır.

20

Kösecik, M. Ve Özgür, H. (2005), Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar, Nobel Yayınları, Ankara.
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Tanıtım Yetersizliği

Yapılan araştırmalara göre halk, belediyelerin nerede olduğunu, ne hizmetler
verdiğini bilmektedir. Pek çok sorununu belediye ile halledebilir. Ancak, il halkının
müşterek ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan bir yerel yönetim birimi olan il özel
idaresini, halkın aynı şekilde tanıdığını söylemek mümkün değildir.

Ancak şurasını da vurgulamalıyız ki bu sorunların yanında il özel idareleri personelinin nitelik ve
kapasite yönünden belediye personelinden eksikliği olmadığı gibi zaman zaman bu konuda daha
başarılı çalışmalar yaptıkları da gözlemlenmiştir.
6360 sayılı kanun aynı zamanda yerel yönetimlerin genel bütçe vergi gelirlerinden (GBVG) aldıkları
paylarda da önemli değişiklikler yapmıştır (grafik-1).21

Grafik-1: Yerel Yönetimlerin Türlerine Göre Paylarda Değişim (Faaliyet 2.1.1 kapsamında gerçekleştirilen hanehalkı
anketi ve proje ekibi analizleri) (Paylara Maliye Bakanlığı tarafından 10.000 nüfusun altındaki belediyelere gönderilen
denkleştirme ödeneği de dahil edilmiştir).

İl Özel İdarelerinin aldıkları pay 2008 yılından önce GBVG’nin %1,12’si (nüfusa göre) iken, 2008
yılından sonra GBVG’nin %1,15’sine (%50’si nüfus, %10 il yüzölçümü, %10 ilin köy sayısı, %15’i ilin
kırsal alan nüfusu, ve %15’ ilin gelişmişlik endeksine göre) tekabül etmektedir. 6360 sayılı yasadan
sonra ise tüzel kişiliği kaldırılmayan il özel idarelerinde bu oran %0,05’e (%50’si nüfus, %10 il
yüzölçümü, %10 ilin köy sayısı, %15’i ilin kırsal alan nüfusu, ve %15’, ilin gelişmişlik endeksine göre)
indirilmiştir.22

2.3. 2012-2015 sonrası Geçiş Dönemi ve Devirlerin Yapılması
2012 yılında 6360 sayılı ‘On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ yürürlüğe girerek mevcut
21

Koyuncu, E., 2012, Yenilenen Yerel Yönetim Sisteminde Belediye ve İl Özel İdarelerinin Genel Bütçe Vergi
Gelirlerinden Alacakları Payların Karşılaştırmalı Analizi, TEPAV.
22
Koyuncu, E., 2012, Yenilenen Yerel Yönetim Sisteminde Belediye ve İl Özel İdarelerinin Genel Bütçe Vergi
Gelirlerinden Alacakları Payların Karşılaştırmalı Analizi, TEPAV.
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16 büyükşehir belediyesine 13 il daha eklenmiş, 2013 yılında ise bu illere bir il daha (Ordu)
eklenmiştir. Böylece büyükşehir statüsü kazanan il sayısı 30’a yükselmiştir. Bunun dışında bu
kanunla gelen değişiklikler aşağıdaki maddelerde belirtilmiştir23:
● Sayısı otuza çıkan büyükşehir belediyelerinin sınırları, il mülki sınırlarıyla örtüştürülmüş ve
büyükşehir ilçe belediyelerinin sınırları da ilçe mülki sınırları ile çakıştırılmış;
● Nüfusu 2.000’in altında olan 559 belde belediyesi köy statüsüne dönüştürülmüş;
● Yeni büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan 1.076 belde belediyesi ile 16.500 köy tüzel
kişiliğini kaybetmiş ve mahalleye dönüştürülmüş;
● Büyükşehir belediyesi olmak için gerekli olan koşul, belediye nüfusunun 750.000’i aşması
yerine, il nüfusunun 750.000’in üzerinde olması ifadesiyle değiştirilmiş;
● Yeni büyükşehir belediyesi olan 14 ilde, büyükşehir belediyesi kapsamında 25 yeni ilçe
kurulmuş, büyükşehir belediyesi ilçe belediyesi sayısı 143’ten 519’a yükselmiş;
● Büyükşehir belediyesi ilçe belediyesi olma nüfus ölçütü 20.000 olarak yeniden
düzenlenmiş;
● Kapatılarak mahalleye dönüştürülen belediye ve köylere ilişkin devir, tasfiye ve paylaştırma
komisyonları öngörülmüş;
● Otuz büyükşehir belediyesinde il özel idareleri kaldırılmış;
● Büyükşehir belediye statüsünü elde eden illerde kaldırılan il özel idarelerinin yerine,
valiliklere bağlı YİKOB’lar kurulmuş ve
● İl genel meclisinin kendi içinden seçeceği encümen sayısı beşten üçe, birim amirleri
arasından seçtiği üye sayısı beşten ikiye indirilmiş, genel sekreter encümen üyesi olmuş,
birim amirleri arasından seçilecek olan mali hizmetler birimi amiri bulunması zorunluluğu
kaldırılmıştır.
Yapılan bu değişikliklerin her birinin kendi içinde irdelenmesi ve tartışılması bir yana, bu
değişiklikler ile ilgili en tartışılan konu il özel idarelerinin yetki, sorumluluk, gelir, mal ve mülklerinin
devridir. Bu çerçevede kanunun 3. maddesinin 2 ve 4. fıkralarında şu ifadeler yer almaktadır:
“Mevzuatla il özel idarelerine yapılan atıflar bu Kanun kapsamında tüzel kişiliği
kaldırılan il özel idareleri için ilgisine göre bakanlıklara, bakanlıkların bağlı
veya ilgili kuruluşları ile bunların taşra teşkilatına, Hazineye, valiliklere,
büyükşehir belediyelerine ve bağlı kuruluşlarına veya ilçe belediyelerine
yapılmış sayılır. Tüzel kişiliği kaldırılan il özel idarelerine 22/ 2/ 2005 tarihli ve
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve diğer mevzuatla verilmiş olan yetki, görev
ve sorumluluklar ilgisine göre bu kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılır ve
yerine getirilir. Bu Kanunla tüzel kişiliği kaldırılan il özel idaresi, belediye veya
köy tüzel kişiliklerine şartlı olarak bağışı yapılan taşınır ve taşınmazların
devrinin yapıldığı kurum veya kuruluş, bu taşınır ve taşınmazların bağış
amacına uygun olarak kullanılmasını sağlamakla sorumludur.”

23

Çetin, Z. Ö., “Türkiye’de İl Özel İdaresi Sisteminin Dönüşümü ve 6360 Sayılı Kanunun Dönüşüme Etkileri”,
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, (2015).
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Bu ifadelere dayanarak söylenebilir ki il özel idarelerinden devredilen yetki ve sorumluluklar İçişleri
Bakanlığınca yönetmelik ve genelge düzenlemeler çerçevesinde yapılacaktır. Yine bu yasa ile
kurulan devir, tasfiye ve paylaştırma komisyonu ilin valisi tarafından yönetilecek ve tüm devir,
tasfiye ve paylaştırma işlemlerini yürütecektir. Bu komisyonlarca yapılacak personel, taşınır,
taşınmaz, hak, alacak, borç ve davaların devri ve 2012 yılından önce il özel idareleri tarafından
gerçekleştirilen hizmetlerin yeni yasaya göre hangi kurumlar tarafından üstlenileceği literatür ve
mevzuat araştırmaları sonucu derlenen bilgilere göre aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

DEVRİ
YAPILACAK DEVREDEN KURUM
(Personel, hizmet, gelir,
borç, vb.)

DEVREDİLECEK KURUM

Personel

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına

İl Özel İdaresi

Büyükşehir Belediyesine
Bağlı İdarelere
Büyükşehir İlçe Belediyelerine
Büyükşehir Sınırındaki Bakanlıklara (YİKOB)
Belediye ve Köyler
Büyükşehir Belediyesine
Bağlı İdarelere
Büyükşehir İlçe Belediyesine
Mahalli İdare Birlikleri

Taşınır, taşınmaz24, hak, İl Özel İdaresi
alacak,
borçlar
ve
davalar

Tüzüklerindeki hükümlere göre, tüzüklerinde hüküm
bulunmaması halinde 6360 sayılı Kanundaki devir,
tasfiye ve paylaştırma hükümlerine göre tasfiye
edilecektir.
Bakanlıklara (Maliye Hazinesine devredilen
taşınmazlar Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle
kullanmakta olan kurumlara tahsis edilmiş sayılır.)
Bakanlıkların bağlı ya da ilgili kuruluşları ile bunların
taşra teşkilatına
Valiliklere

24

Taşınmazlara meralar dahil bulunmaktadır. Ancak meralarla ilgili yetki il mera komisyonundadır.
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YİKOB’lara
Büyükşehir Belediyesine
Bağlı İdarelere
Büyükşehir İlçe Belediyelerine
Tüzel Kişiliği Kaldırılan Bakanlıklara
Büyükşehir Sınırındaki
Belediye ve Köyler
Büyükşehir Belediyesine
Bağlı İdarelere
Büyükşehir İlçe Belediyelerine (yalnızca davalar)

Hizmet

Mahalli İdare Birlikleri

Tüzüklerindeki hükümlere göre, tüzüklerinde hüküm
bulunmaması halinde 6360 sayılı Kanundaki devir,
tasfiye ve paylaştırma hükümlerine göre tasfiye
edilecektir.

İl Özel İdaresi

YİKOB
Büyükşehir Belediyesi
Merkezi Hükümetin Taşra Teşkilatı
Valilik (Jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sular
ruhsatına ilişkin yetki ve görevler)

Tüzel Kişiliği Kaldırılan Büyükşehir Belediyeleri (imar, bayındırlık ve iskan
Köyler
Büyükşehir hizmetleri)
Sınırındaki Belediye ve
Köyler
İlçe Belediyeleri (imar, bayındırlık, iskan ve cenaze
hizmetleri)

Görüldüğü üzere Türkiye’deki mahalli idarelerin çalışma şekilleri tarih boyunca değişiklik
göstermiş, gerek batı modellerinden gerekse geleneksel Türk kamu yönetimi biçimlerinden
esinlenerek yereli yönetmek için model sunmuşlardır. Ancak bu sürecin en can alıcı noktası
şüphesiz ki 2012 yılında çıkarılan 6360 sayılı Kanundur. Modelin daha iyi bir noktaya ulaşması ve
daha sürdürülebilir kararlar alınması için bu kanun öncesindeki model(ler) ile karşılaştırma
yapılması sağlıklı sonuçlar elde edilmesinde yardımcı olacaktır.
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İl özel idareleri, kırsal alanda belediyenin belediye sınırı dahilinde yaptığı hizmetleri yerine getiren
bir kuruluştur. Bu anlamda bazı bilim insanları il özel idarelerine “kırsalın belediyesi” tanımını
yapmışlardır. Bu görevleri yanında özel idareler il düzeyinde merkezi yönetim yatırımlarının
yerelde uygulama sorumlusu niteliği taşımakta, ayrıca belediyelerle çakışabilen bazı hizmetleri
sunmaktadırlar.

3. KARŞILAŞTIRMA ve BULGULAR
Raporun bu başlığı 2012’de yürürlüğe giren 6360 sayılı kanunun etkilerini, 2014 yılındaki devir
sonrası işleyişi ve kanun öncesi yerel yönetim modeliyle karşılaştırmalı değerlendirmesini
içermektedir. Karşılaştırma ve değerlendirme LARIII Projesi’nin 2.1.5. no.lu faaliyeti kapsamında
yapılmış olan literatür taraması ve yüz-yüze görüşme bulguları üzerinden gerçekleştirilmiştir.

3.1. Literatür Taraması Bulguları
Raporun bu başlığı iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısmında yerel yönetim üzerine uzmanlaşmış
ve akademik yazında yer etmiş bilim insanlarının çalışmalarında yer alan görüşlere, eleştirilere ve
bulgulara yer verilecektir. Bunun için 50’den fazla konferans bildirisi, kitap, duyuru metinleri,
gazete yazıları ve makaleler derlenmiş ve her biri için derinlemesine değerlendirme yapılmıştır.
Nicel verilerle çalışmaya destek olması amacıyla tüm çalışmalarda yer alan tespit, öneri ve görüşler
için kriterler ve konu başlıkları oluşturulmuştur. Bunun yanı sıra çalışmalarında görüş bildiren
yazarların görüşleri niteliklerine göre (olumlu, olumsuz ve çekimser) değerlendirilmiştir. Tüm
literatür araştırmasını içerir tablo ek-1’de verilmiştir.
Kriterler:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Genel;
Devir, tasfiye ve paylaştırma;
Hakkaniyet;
Hizmet Sunumu;
İnsan Kaynakları;
Katılımcılık;
Kırsal kalkınma;
Kurumlar arası ilişkiler ve yönetsel konular;
Kültürel etki;
Mali boyut;
Mecliste temsiliyet ve denge;
Merkezi hükümetin etkisi;
Ölçek;
Sürdürülebilirlik.

İrdelenen literatür çalışmalarında yazarlar tarafından belirtilen görüşlerin yukarıda da belirtilen
kriterlere göre dağılımı grafik-2’de belirtilmiştir. Bu dağılıma göre hakkında en çok olumlu, olumsuz
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ya da çekimser görüş getirilen kriter ‘merkezin etkisi’ olmuştur. Bu kriteri sırasıyla ‘hizmet
sunumu’, ‘mali boyut’, ‘hakkaniyet’ ve ‘katılımcılık’ izlemiştir.

Grafik-2: Literatür Taraması Kapsamında Uzmanlar Tarafından Belirtilen Görüşlerin Kriterlere Göre Dağılımı

Konu Başlıkları:
●
●
●
●
●

6360 sayılı Kanunun getirdikleri;
İl özel idarelerinin kapatılması;
Köylerin tüzel kişiliğinin kaldırılması;
Mahalli idare birlikleri;
YİKOB’lar.

Literatür araştırması kapsamına alınan akademik çalışmaların yukarıda belirtilen konu başlıklarına
göre dağılımı da grafik-3’te belirtilmiştir. Buna göre çalışmalarda en çok üzerinde durulan konular
sırasıyla il özel idarelerinin kapatılması; köylerin tüzel kişiliğinin kaldırılması ve YİKOB’lar olarak
belirlenmiştir.
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Grafik-3: Literatür Taraması Kapsamında Uzmanlar Tarafından Belirtilen Görüşlerin Konu Başlıklarına Göre
Dağılımı

Literatür taraması kapsamında 46 farklı makale, yüksek lisans ve doktora tezi, rapor, konferans
bildirisi ve çalıştay bulgularından 107 farklı uzman yorumu ayıklanmıştır. Bu ayıklanan yorumlar,
uzmanların 6360 sayılı kanunun getirdiği ve yukarıda belirtilen konu başlıklarına yaklaşımlarına
göre olumlu, olumsuz ya da çekimser olarak değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda
belirtilmelidir ki; kanunun getirilerine olumlu görüş bildiren uzman yorumu sayısı 21 iken, çekimser
görüş bildiren 4 ve olumsuz görüş bildiren yorum sayısı 82’dir (grafik-4). Bu nicel çıktıya göre
yapılan kapsamlı literatür araştırması göstermektedir ki; bilim insanları tarafından akademik
yazında belirtilen ifadelerin %77’si 6360 sayılı Kanunun olumsuz sonuçlar
doğurduğunu/doğuracağını, %19’u Kanunun olumlu bir adım olduğunu ifade etmiştir. %4’lük bir
kesim ise olumlu ya da olumsuz bir görüş belirtmeyerek yalnızca durum tespitinde bulunmuşlardır.

Grafik-4: Literatür Taraması Kapsamında Uzmanlar Tarafından Belirtilen Görüşlerin Niteliksel Oranları
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3.1.1. Katılımcılık Üzerine Karşılaştırmalar

Literatür araştırmaları kapsamında katılımcılık konu başlığı üzerine yapılan eleştiriler genellikle
yasanın oluşturulması sürecine, vatandaşın ve tüzel kişiliği kaldırılan il özel idareleri, belde
belediyeleri ve köy temsilcilerinin dahil edilmemesi üzerinedir. Bunun sonucu olarak yasa sonrası
yapılan her türlü organizasyona muhtarların yönetim ve karar alma süreçlerine katılımlarının
düştüğü gözlemlenmiştir. Bir uzman çalışmasında şu ifadeleri kullanmıştır:
“Köyden mahalleye dönüşüm ile birlikte eski köylü yeni mahallelinin muhatabı yeni iki
belediye gelmiş ve hatta yeni ilçelerin yeniden yapılanması ile merkezi yönetim
kurumlarına yakınlaşmıştır. Bu durum doğal olarak muhtarlığın etkisini azaltmıştır.
Muhtarlığı daha kolay yürütülür hale getirmiştir. Muhtarlar muhtarlığın zayıflamasına
karşın kaldırılmasına karşı çıkmakta ve daha da güçlendirilmesi gerektiğini
söylemektedirler.”25

Başka bir yazar ise 6360 sayılı yasadan sonra kadınların yerel yönetim mekanizmalarının dışına
itildiğini savunmaktadır. Buna göre kadınların köyünde, beldesinde, belediyesinde karar
mekanizmalarına dahil olması daha olanaklı iken, yerel yönetimleri merkezileştiren bu yasa ile il ve
ilçe merkezleri dışında yaşayan kadınlar kendiliğinden sürecin dışına itilmekte; kapatılan il özel
idareleri ve belediye organlarına seçilmiş az sayıda kadının bu temsiliyetleri de ellerinden
alınmaktadır.26
3.1.2. Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Üzerine Karşılaştırmalar

Akademisyenlerin çalışmalarında devir, tasfiye ve paylaştırma üzerine bildirdikleri görüşler
çoğunlukla yasa sonrasında tüzel kişiliği kaldırılan il özel idareleri, belde belediyeleri ve köylerin
mal varlıklarının, taşınmazlarının, borçlarının ve alacaklarının adaletsiz bir biçimde dağıtıldığı
yönündedir. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile yaptığı bir görüşmenin çıktısı olarak bir uzman şu
ifadeleri kullanmıştır:
“Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Devir, Tasfiye ve Paylaştırma
Komisyonu’nun kapanan İl Özel İdarenin mallarını dağıtırken belediyeye hiçbir şey
bırakılmadığını ifade etmiştir.”27

Bir diğer makalede ise komisyonların aldığı kararların oldukça karmaşık olduğu, devir, tasfiye ve
paylaştırma işlemleri ile ilişkili davaların hala sürdüğü ifade edilmiştir.
3.1.3. Hakkaniyet Üzerine Karşılaştırmalar

6360 sayılı kanun ile köylerin, il özel idarelerinin ve belde belediyelerinin tüzel kişiliklerinin
kaldırılması konusu akademik mecrada hala ve sık sık tartışılmaktadır. Kimi uzmanlara göre bu
uygulama Anayasanın 127.maddesine aykırıdır. Örneğin Gözler (2013) ve Derdiman (2012),
Anayasa değişikliği yapılmadan veya mülki bölümleme olan “il” kaldırılmadan bu yerel idarelerin
(il özel idarelerinin) kaldırılmalarının Anayasaya aykırı olduğu konusunda birleşmişlerdir.

25

Demirkaya, Y. ve Koç, M. (2017), “6360 Sayılı Kanun İle Birlikte Mahalleye Dönüşen Köylerde Değişimin Katılım
Açısından Muhtarlığa Etkisi: Menteşe ve Seydikemer İlçeleri Üzerinden Bir Değerlendirme”
26
Oğuz, E. (2013), “Bütünşehir Yasası Hakkında Bir Değerlendirme”
27
Akman, Ç. (2015), Türkiye'de Mali Yerelleşme: Büyükşehir Belediyeleri Üzerinden Teorik, Yasal ve Algı Ölçümüne
Dayalı Bir İnceleme.
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Bu kanunun aynı hükümleri, birçok uzmana göre ise AYYÖŞ’ün 5. maddesine ve subsidiarite
ilkesine aykırıdır. Makalelerde yer alan bir ifadeye göre:
“İl özel idareleri, belediye ve köylerin tüzel kişiliklerinin kaldırılması ve yerel yönetimlerin
sınır değişikliklerine ilişkin düzenlemeler, 6360’ın 1’inci maddesindeki gibi değil de
AYYÖŞ'ün 5’inci maddesinde yer alan “yerel yönetimlerin sınırlarında, mevzuatın el verdiği
durumlarda ve mümkünse bir referandum yoluyla…” hükmü doğrultusunda, daha
demokratik bir uygulama olan yerel halka danışılarak yapılması gerekmektedir.”28

Bu tartışmanın yerinde olup olmaması bu raporun ‘değerlendirme ve projeksiyon’ başlığında
değerlendirilmiştir.

3.1.4. Hizmet Sunumu Üzerine Karşılaştırmalar

Kırsal alan yönetiminin belediyelere devredilmesi, kırsal alan planlamasında köy muhtarının ve il
özel idarelerinin de devre dışı kalarak mesafe, bilgi ve tecrübe bakımından daha dezavantajlı bir
konumda yer alan büyükşehir belediyelerinin bu konuda tek yetkili kılınmasına neden olmuştur.
Literatürde kayda geçen saha araştırmalarına bakıldığında, köylerin mahalleye dönüşmesiyle, ilçe
merkezine çok uzak olan yeni oluşan mahallelere hizmet sunmak zorunda kalan belediyenin, toplu
halde bulunan önceki hizmet yerlerine (ilçe merkezlerine) nazaran hizmet etkinliğinde bir
azalmanın olduğu gözlemlenmiştir. Yine uzman yorumlarına göre bu durum, mülki idare amirleri
ile belediyeler arasında sorun ve anlaşmazlıkların yaşanmasına sebep olacaktır.
Konuyla ilgili saha araştırmalarını da içeren bir tezde bulunan ifadelere göre:
“Teorik olarak metropol alandaki yani kent içindeki hizmetlerin yürütülmesinden sorumlu
olması gereken büyükşehir belediyesi, il özel idaresinin kaldırılması ile il sınırlarındaki tüm
ilçe belediyelerindeki ve kırsal alanlardaki hizmetlerden de sorumlu hale getirilmektedir.
Bu durum bir yandan yerindelik ilkesi ile çelişirken diğer yandan büyükşehir belediyeleri
üzerindeki hizmet yükünü artırarak, hizmet kalitesinde ve etkinliğinde azalmaya neden
olabilecektir.”29

Merkezi hükümetin taşra teşkilatlarının (il ve ilçe tarım orman müdürlükleri, gençlik ve spor
müdürlükleri, kültür ve turizm müdürlükleri, vb.) il ve ilçelerde yürüttüğü sosyal, kültürel,
tarım ve hayvancılık hizmetlerinin 6360 sayılı Kanundan sonra büyükşehir ve ilçe
belediyeleri tarafından da yapılıyor oluşu akademisyenler tarafından eleştirilen başka bir
konudur. Hizmet etkinliğinde duplikasyona sebep olan bu sunum ise ivedilikle
düzenlenmesi gereken başka bir problem olarak değerlendirilmektedir. 6360 öncesinde
alanda hem özel idare, hem belediye varken belediye sınırları içerisinde hizmetlerin yerine
getirilmesi esnasında teknik olarak bir takım duplikasyonlara yol açma durumu varken, bu
konu üstü kapalı bir mutabakatla çözülmekteydi. Ancak, bu yasadan sonra büyükşehirlerde
özel idareler kaldırıldığı için büyükşehir belediyeleriyle özel idareler arasında duplikasyon
sorunu kalmamıştır.
28

Gözüaçık, H. (2014), 5393 ve 6360 Sayılı Kanunların Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Kapsamında
Değerlendirilmesi.
29
Gözüaçık, H. (2014), 5393 ve 6360 Sayılı Kanunların Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Kapsamında
Değerlendirilmesi.
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Öte yandan 6360 sayılı kanunun getirdiklerini, hizmet sunumu çerçevesinde olumlu bulan
uzmanlar da vardır.30 Bu uzmanların saha çalışmalarına göre YİKOB’un çalışmaları yerel halk
tarafından olumlu ve sürdürülebilir bulunmuştur. Dolayısıyla il özel idarelerinin kaldırılması
ve bazı görevlerinin tek elden yürütülecek olması hizmet etkinliği, verimlilik ve kaynak
kullanımı açısından önemli bir basamaktır.
3.1.5. İnsan Kaynakları Üzerine Karşılaştırmalar

Yapılan literatür taramasına göre, akademik çalışmalardaki insan kaynakları üzerine olan genel
görüş insan kaynakları bakımından il özel idaresi hem nicelik hem de nitelik bakımından daha geniş
bir kadroya sahipken YİKOB kendisine verilen yatırım yapma, izleme ve koordine etme görevlerini
sağlıklı bir şekilde yürütemeyecek kadar az teknik kadroya sahip olduğu yönündedir. Dahası bu
eksikliğin giderilmesi için diğer kurumlardan yapılan geçici görevlendirmeler de yetersiz
kalmaktadır.
İnsan kaynakları konu başlığına özgü bir diğer problem ise İÖİ'lerin kapatılmasıyla yetki ve
sorumluluklarının büyük ölçüde büyükşehir belediyelerine aktarılması, büyükşehir belediye
başkanının vali karşısındaki konumunu güçlendirdiği yönündedir.
3.1.6. Kırsal Kalkınma Üzerine Karşılaştırmalar

Hizmet sunumu üzerine karşılaştırmaları içeren başlıkta da belirtildiği üzere, uzmanlar açısından
kırsal kalkınma konusundaki en büyük sorun tarım ve hayvancılık hizmetlerinin hem merkezi
hükümetin taşra teşkilatları, hem YİKOB’lar, hem de büyükşehir belediyeler tarafından sunularak
çok başlılığa sebep olmasıdır.
Bu konudaki bir diğer görüş ise mera ve orman arazilerinin mevzuattaki yeri üzerinedir. Bu görüş
Nurullah Osmanlı, Rezzan Eruç ve Esra Didem Ercan’ın çalışmalarında da belirtildiği üzere şu şekilde
ifade edilmiştir:
“6360 sayılı yasa ile mahalleye dönüşen köyler nitelikleri itibariyla kırsal yerleşim
halindedir. Köy Kanunun, Büyükşehir Yasası dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi
gerekmektedir. Meralar, orman arazilerinde olduğu üzere, 2B benzeri bir mevzuatla
yeniden sınıflandırılmalıdır. Meralık vasfını kaybetmemiş topraklar Tarım Bakanlığı
tarafından acil suretle ıslah edilmelidir. Vasfını kaybetmiş meralar ise öncelikle tarımsal
kalkınmayı hedefleyen projelerin uygulanmasında kullanılmalıdır.”31
3.1.7. Kurumlararası İlişkiler ve Yönetsel Konular Üzerine Karşılaştırmalar

Tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idarelerinin sunduğu hizmetleri büyük ölçüde doldurulması için
kurulan YİKOB’ların gerek kuruluş aşaması gerekse şu ana kadar faaliyetleri somut bir şekilde
yapılan çalışmalarla incelendiğinde, yeni kurulmaya çalışılan yapıda ve işleyişte birtakım sorunlarla
karşılaşıldığı akademisyenler tarafından belirtilmiştir. Çalışmalara göre bu sorunların başında
kurumsal yetersizlik gelmektedir. İl özel idaresinin gelişmiş bir teşkilatlanma yapısına sahip
olmasına karşılık YİKOB’ların daha sade ve yetersiz bir teşkilatlanmaya sahip olduğu ifade
edilmiştir.
30

Genç, F. N. ve Daşçı S. (2016), “Law No. 6360 Presentation of the Impact of Public Services: The Case of
Metropolitan Municipality Balıkesir”
31
Osmanlı, N., Eruç, R., & Ercan, E. D. (2018). Yeni Büyükşehir Belediyesi Yasasının Kent Mekansal Planlamasına
Etkileri: Konya Örneği.
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3.1.8. Kültürel Etki Üzerine Karşılaştırmalar

6360 sayılı Yasa kapsamında, büyükşehir kurulan illerde tüzel kişiliği kaldırılan köylerde yaşayan
insanlar hala toplumsal ve ekonomik açıdan köy hayatı yaşamaya devam ederken, ilgili yasa
sonrasında kentli ve mahalleli konumuna gelmişlerdir. ‘Köylüler bir gecede şehirli oldu’ ifadelerine
yer veren bir çalışmada yazar şu ifadeleri kullanmıştır:
“Yerelin görüşü alınmadan böyle bir uygulamanın yapılması ise karar alınan alanlardaki
insanları hiçe saymıştır. Köylerin tüzel kişiliklerinin kaybolması, köylerin tarihi ve sosyal
önemlerini kaybetmelerine sebebiyet vermektedir. Yasanın en çok zarar verdiği kesim
kırsal alanda yaşayan, ekonomik olarak üst gelir sınıfına ait olmayan kesimdir. Yasa
onların köylerinde barınma, yaşama haklarını ellerinden alacak sorunlar doğurabilir.”32

Literatür araştırmasında rastlanılan bir diğer saha bulgusu ise tüzel kişiliği kaldırılan belde ve
köylerde yaşayanlarda çoğu katılımcının önceki yıllara kıyasla aidiyet sorunu yaşadığıdır.33
3.1.9. Mali Boyut Üzerine Karşılaştırmalar

Yapılan araştırmalara göre devir ve tasfiye işlemlerinden sonra kapatılan il özel idareleri ve belde
belediyelerinden devredilen yüksek meblağlardaki borçların yükü idareler için mali yük
oluşturmuştur. Yılların biriktirdiği ve özellikle kırsal alanlara yerel hizmet ihtiyacı ile karşılaşan yeni
büyükşehir ve ilçe belediyeleri, bu ilk dönemde ilave gelir kaynağına ihtiyaç duymaktadır.34 Başka
bir çalışmanın saha bulgularına göre ise ulaşım faktörünün de etkisiyle öncekine oranla kırsal alana
hizmet sunmanın hizmet maliyetlerini de artırmış olduğu görülmüştür.35
Tüm bu görüşler ele alındığında mahalleye dönüşen beldelerde ve kapatılan il özel idarelerinin
hizmet bölgelerinde hizmet sunumunda sorunlar yaşandığı, köylere hizmet götürme birliklerinin
tüzel kişiliklerinin kaldırılmasının yatırımlar açısından olumsuz sonuçlarının olduğu ve köylerin eski
statülerinde daha çok hizmet alabildikleri, yeni sistemin bu konuda eski sisteme kıyasla daha kötü
olduğu önemli bir sorun olarak değerlendirilmektedir.36
6360 sayılı kanun ile gelen mali boyut çerçevesindeki yenilikleri olumlu gören birkaç akademisyen
ise yeni büyükşehir belediyelerinin daha etkin hizmet sunmalarını sağlamak amacıyla merkezi
yönetim tarafından gönderilen ödeneklerde artış sağlandığını ve yerel yönetimlerin genel anlamda
mali açıdan güçlendirildiğini dile getirmektedir.37
3.1.10. Mecliste Temsiliyet ve Denge Üzerine Karşılaştırmalar

Bu konuda ifade edilen görüşlere göre, kapatılan il genel meclisinin yeri, temsil ve meclis oluşum
şekli açısından, büyükşehir belediye meclislerince doldurulamamamıştır. 386360 sayılı yasada

32

Aşıgül, A. (2015), “6360 Sayılı Kanun’un Yerel Yönetim Birimi Olan Köylerde Yarattığı Dönüşüm; Zekeriyaköy
Örneği”
33
Genç, F. N. ve Daşçı S. (2016), “Law No. 6360 Presentation of the Impact of Public Services: The Case of
Metropolitan Municipality Balıkesir”
34
Çapar S. ve Demir, R. (2017), Türkiye’de Büyükşehir Yapılanması ve 6360 Sayılı Kanuna Uygulayıcıların Bakışı.
35
Genç, F. N. ve Daşçı S. (2016), “Law No. 6360 Presentation of the Impact of Public Services: The Case of
Metropolitan Municipality Balıkesir”
36
Mengi, A. ve Dağlı, Z. (2017), “6360 Sayılı Yasanın Getirdiği Genişletilmiş Büyükşehir Modelinin Belediyelerin
Hizmet Sunum Performansına Etkileri Üzerine Bir Araştırma”
37
Bingöl, Y.; Yazıcı, E. ve Büyükakın, T. (2013), İl Sınırında Büyükşehir Belediye Modeli Kocaeli Deneyimi.
38
Cansever N. ve Batman, S. (2016), “Türkiye'de Bir Yerel Siyaset Aktörü Olarak İl Genel Meclisleri: Isparta Örneği”
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temsil ve katılım açısından yeni bir değişiklik yapılmadığından, olumlu yansımaların varlığından söz
edilemezken, az nüfuslu belediyelerin lehine bir temsil adaletsizliğinin ortaya çıktığı, bununla
birlikte il merkezinde bulunan ilçe belediyelerinin büyükşehir belediye meclisinde yeteri kadar
temsil edilmediği de belirtilmelidir. Bu görüşe sahip önemli bir akademisyen olan Kemal Gözler’in
2013 yılında yaptığı bir çalışmada yer alan ifadelerine göre:
“Şehirden onlarca kilometre uzakta bir köydeki sırf o köye mahsus bir kararın, o köyün
seçmenleri tarafından seçilmiş ihtiyar heyeti tarafından değil de bu köyden onlarca
kilometre uzaktaki bir belediye meclisi tarafından alınmasının mahallî idarelerin
güçlendirilmesine hizmet edeceği düşüncesi anlaşılabilir bir düşünce değil.”39
3.1.11. Merkezi Hükümetin Etkisi Üzerine Karşılaştırmalar

6360 sayılı yasa ile gelen yeniliklere yönelik belirtilen görüşlerde en çok üzerinde durulan konu
merkezi hükümetin yerel yönetim üzerine olan etkisidir.
Makalelerden birinde yer alan ifadelere göre:
“Bir yerel yönetim birimi niteliğindeki il özel idarelerinin kaldırılarak yerine merkezi
yönetimin taşra birimi olan YİKOB’ların ikame edilmesi, büyükşehirlerdeki köylerin tüzel
kişiliğinin kaldırılarak mahalleye dönüşmesi ve belde belediyelerinin kaldırılması, diğer
illerde ise belirli bir nüfus ölçütüne bağlanarak halka en yakın yönetim birimlerinin
etkisizleştirilmesi ya da yok edilmesi geleneksel merkeziyetçiliğin pekişmesi
niteliğindedir.”40

Yapılan literatür araştırmalarında rastlanan genel kanıya göre kurulan YİKOB yoluyla merkezi
yönetimin illerdeki temsilcisi olan valiliklerin yönetsel kapasiteleri artırılmış veil özel idarelerinin
verdiği hizmetlerin yerine geçen konulardakontrolün merkezi yönetimde/valide olduğu bir
mekanizma kurulmuştur.
Yine aynı görüşün devamı niteliğinde, il özel idarelerinin kaldırılmasıyla birlikte bölge
yönetimlerinin kuruluş sürecinin başladığı, tüm ili kapsayan belediye sistemi ile başkanlık sistemine
geçişin ön görüldüğü, illerin merkezden yönetim esası yerine yerinden yönetim esasına göre
yönetilmeye doğru kaydırıldığı ve bu değişikliklerle federal devlet yapılanmasının oluşturulmaya
çalışıldığı ifade edilmektedir. 41
Yapılan bir saha çalışmasına göre ise, İçişleri Bakanlığı’na bağlı bir kurumun farklı bakanlıkların
işlerini yürütmesi, YİKOB’un kurum olarak -valinin kararı dışında- kendi adına yatırım yapma
yetkisinin bulunmaması ve köyden mahalleye dönüşen uzak alanlarda hizmet sunmada aksakların
yaşanabileceği çalışma kapsamında görüşülen yöneticilerden YİKOB’lara ilişkin olumsuz ortak
düşünceleridir.
Bu konu başlığı altındaki bir diğer görüş ise yetki çatışması üzerinedir. Bu görüşe göre il özel
idareleri yerine valinin sevk ve idaresi altında Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı kurulmuş,
böylece seçilmiş belediye başkanı ile yetki çatışmasına girecek bir yapı oluşturulmuştur. Dahası
39

Gözler, K. (2013, Şubat), “6360 Sayılı Kanun Hakkında Eleştiriler: Yirmi Dokuz İlde İl Özel İdareleri ve Köylerin
Kaldırılması ve İlçe Belediyelerinin Büyükşehir İlçe Belediyesi Hâline Dönüştürülmesi Anayasamıza Uygun mudur?”
40
Taşcıer, A. M. (2018), “Neoliberalizmde Merkezileşme-Yerelleşme Gerilimi: İl Özel İdareleri, YİKOB Örnekleri ve
Yerelde Merkezileşme”
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Akıllı, H. ve Kızılboğa Özaslan, R. (2015), “6360 sayılı Kanun’a İlişkin Literatür Taraması”
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YİKOB'un kurulmasıyla merkezi idarenin yerel yönetim birimleri üzerindeki vesayet yetkisi daha da
artırılarak yerel yönetimlerin özerkliği kısıtlanmıştır.42
3.1.12. Sürdürülebilirlik Üzerine Karşılaştırmalar

Muhittin Acar ve Mete Yıldız’ın çalışmalarının da yer aldığı literatüre göre 6360 sayılı kanun ile
yapılan değişikliklerin, sürdürülebilirlik açısında bütünleşik, araştırma-geliştirme yöntemleri ve
kamuoyu yoklamaları ile getirilmesi gerekmektedir. Acar ve Yıldız’ın bir çalışmasında yer alan
ifadelere göre:
“Kısa, orta ve uzun vadede mahalli idareler ve merkezi idarenin taşra kuruluşları ile ilgili
olarak yapılması mecburi ya da muhtemel addedilen kanuni ve idari değişikliklerin
bütünleşik bir perspektifle ele alınması ve önceliklendirilmesi gerekmektedir.
Devir-tasfiye ve paylaşım, görev, yetki ve kaynak bölüşümü gibi bir dizi göstergeler
eşliğinde yapılacak değerlendirmeler yardımıyla iyi uygulama örneklerinin derlenmesi,
titizlikle incelenmesi ve kamuoyunun dikkatine sunulması gerekmektedir.”43
3.1.13. Genel Konu Başlıkları Üzerinden Karşılaştırmalar

Genel konu itibarıyla akademik yazında, 6360 sayılı kanun ile büyükşehir belediye sisteminde
yapılan değişiklikle yeni büyükşehir belediyesi sistemine geçişin çok hızlı ve sert olduğuna dair
eleştiriler mevcuttur.
Öte yandan yapılan bir saha çalışmasının genel bulgularında ise anket katılımcılarının büyükşehir
belediye modeli öncesine dönülmesi ve mahalli idare birliklerinin tekrar kurulması fikirlerine
katılmadıkları gözlemlenmiştir.44

3.2. Aktivite 2.1.1. Final Raporu Çıktıları
Bu başlığın ikinci kısmında ise Yerel Yönetim Reformu III projesi kapsamında bitirilen 2.1.1. no.lu
aktivitenin final raporu çıktılarına yer verilecektir. 2019 Haziran -2020 Haziran tarihleri arasında
yürütülen ‘Belediye mevzuatının uygulanmasının yerel yönetimler üzerindeki etkisinin
değerlendirilmesi’ başlıklı bu aktivitenin ilgili nicel ve nitel sonuçları bu bölümde belirtilecektir. Bu
çıktılar genel çerçevesiyle köyden mahalleye dönüştürülen yerleşim yerleri, kapatılan il özel
idareleri ve YİKOB’lar üzerine odaklanmıştır. Yine bu aktivite kapsamında 7 Ekim – 14 Kasım 2019
tarihleri arasında elektronik ortamda 600’e yakın belediye üst ve orta düzey yöneticileriyle anket
gerçekleştirilmiş, 18 Kasım – 30 Aralık 2019 tarihleri arasında TÜİK tarafından seçilen örnekleme
dayalı olarak 10.000’i aşkın hanehalkıyla yüzyüze görüşme düzenlenmiştir. Gerçekleştirilen bu
saha/anket çalışmalarının nitel ve nicel sonuçlarına bu başlık altında yer verilmiştir.
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Akıllı, H. ve Kızılboğa Özaslan, R. (2015), “6360 sayılı Kanun’a İlişkin Literatür Taraması”.
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3.2.1. Nicel Çıktılar

Grafik-5: Faaliyet 2.1.1. kapsamında gerçekleştirilen hanehalkı anketi ve proje ekibi analizleri

●

Kırsal mahalleler genel olarak köylerin mahallelere dönüştürülmesini ve büyükşehir belediyesinin
köy ve beldeleri de içine alarak ilin tamamına genişlemesini kentsel mahallelerdeki algılara göre
daha olumlu bulmaktadır.

Grafik-6: Faaliyet 2.1.1 kapsamında gerçekleştirilen hanehalkı anketi ve proje ekibi analizleri

●

6360 sayılı kanundan önce büyükşehire bağlı olan mahallelerin sorgulanan tüm düzenlemelerle ilgili
olumluluk algısı büyükşehir sistemine yeni katılan mahallelere göre biraz daha yüksektir.
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●

Yalnızca 2014 öncesinde belde belediyesi olan mahallelerden elde edilen yanıtlar
değerlendirildiğinde olumlu görüşlerin 30 il genelindeki yanıtlara göre arttığı, olumsuz görüşlerin
ise azaldığı görülmektedir.

Grafik-7: 6360 Sayılı Kanun’un Temel Reform Alanlarında Büyükşehir Sisteminde Zaten Olan ve Yeni Katılan Mahalleler
Arasındaki Farklılıklar (Faaliyet 2.1.1 kapsamında gerçekleştirilen hanehalkı anketi ve proje ekibi analizleri)

Grafik-8: 6360 Sayılı Kanun’un Temel Reform Alanlarına Tüzel Kişiliğini Kaybeden Belde Sakinlerinin Bakışı (faaliyet
2.1.1. kapsamında gerçekleştirilen hanehalkı anketi ve proje ekibi analizleri)

●

Eski köy sakinleri açısından ise köylerin kapatılmasına yönelik destek yüksektir.
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Grafik-9: 6360 Sayılı Kanun’un Temel Reform Alanlarına Kapatılan Köy Sakinlerinin Bakışı (faaliyet 2.1.1. kapsamında
gerçekleştirilen hanehalkı anketi ve yöneticiler anketi)

3.2.2. Nitel Çıktılar

● 6360 sayılı Kanunla, 30 büyükşehir ilinde kurulan Yatırım İzleme ve Koordinasyon
Başkanlıklarının merkez-yerel ilişkileri açısından idari yapılanma içindeki yerinin işlevsel
düzeyde tam olarak konumlandırılamadığı gözlemlenmektedir.
Belediyeler ile Mahalleler Arasındaki İlişkiler:
Büyükşehirlerin ‘yeni’ mahallelerinin belediyelerle ilişkileri ve etkileşimleri, son dönemdeki yerel
yönetim reformlarının başlıca unsurlarının kesiştiği kritik bir noktada bulunmaktadır. Çünkü,
●
Büyükşehirlerin BŞB’lerin yetki alanının il sınırlarına genişletilmesinden il özel
idarelerinin kapatılmasına, beldelerin kapatılarak, köylerin de tüzel kişiliklerinin
kaldırılarak mahalleye dönüştürülmesinden büyükşehrin farklı kademeleri arasındaki
görev ve sorumlulukların yeniden dağıtılmasına kadar 6360 sayılı Kanun ile getirilen
düzenlemelerin neredeyse tümünün mahalleyi ve mahalleliyi az ya da çok etkileyen
yönleri bulunmaktadır. Ayrıca,
●
Katılım, etkililik gibi temel yönetişim ilkelerinin yanı sıra, planlama ve imar, altyapı
ve ulaşım gibi başlıca yerel hizmetlere ilişkin inceleme ve tartışmalarda söz dönüp
dolaşıp, mahallelere özellikle de “kırsal alanda olan mahallelere” gelmektedir.
●
Nitekim, mahallelerin son dönemdeki yerel yönetim reformlarının ‘yumuşak karnı’
olduğuna ilişkin tartışmalar da süregelmektedir.
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Aktivite 2.1.1. kapsamında gerçekleştirilen kırsal alanlar ve hizmetlerin ele alındığı bir odak grup
toplantısında45 edinilen bulgular ve izlenimler ışığında, mahallelerin yeni büyükşehir sistemindeki
durumuna, belediyelerle ilişkilerine ve sorunlarına dair ortaya çıkan yedi hususu aşağıdaki gibi
özetlemek mümkündür:
● Akademisyenler ve siyasetçiler ağırlıklı olmak üzere kimi kesimlerce yoğun bir şekilde
eleştirilmesine rağmen, 6360 sayılı Kanun ile büyükşehir illerinde il özel idarelerinin, belde
belediyelerinin kapatılması, köylerin tüzel kişiliğinin kaldırılması sahadaki uygulamacılar
nezdinde ciddi ve yaygın bir itiraza ve eleştiriye konu edilmediği gözlemlenmektedir.
● Yeni büyükşehir sistemiyle kırsal alandaki mahallelere götürülen hizmetlerin arttığı
belediye temsilcilerince aktarılmaktadır.
● Kentsel hizmet sunumuna odaklanmış belediyeler tarım ve hayvancılığın desteklenmesi ile
kırsal altyapı hizmetlerinin sunumu konusunda uyum güçlüğü yaşamaktadır.
● 6360 sayılı Kanunla getirilen sistemin kırsal mahallelerdeki en çetin sınavını planlama ve
imar konularında verdiği değerlendirilmektedir.
● Mahallelerin ve muhtarların belediyelerle ilişkilerinin iyileştirme ihtiyacı içinde olduğu
gözlemlenmektedir.46
● Katılıma yönelik bir diğer unsur büyükşehirlerde belediye modelinin küçük belediyeler ile
köylerin tüzel kişiliğini ortadan kaldırarak birleştirmesiyle belediye yönetimi ve halk
arasındaki fiziksel mesafenin artışıdır.
● 6360 sayılı Kanunla köyden mahalleye dönüşen yerlerde planlama ve imar alanında kentsel
alanlarda yaşanan sorunlar tekrar edilmekle birlikte bazı özgün sorunlar da ortaya
çıkarmaktadır.
● Gelinen noktada tarım ve hayvancılığın desteklenmesi konusunda 6360 sayılı Kanun sonrası
ortaya çıkan sisteme dair görüşlerde birbirine zıt iki ana eğilimin öne çıktığı söylenebilir .

3.3. Yüz Yüze Görüşme Bulguları
Bu bölümde, faaliyet kapsamında gerçekleştirilen odak grup toplantılarından elde edilen bulgulara
yer verilmiştir. Her bir odak grup için ayrı başlıklarda belirtilen bulgular, kendi içlerinde de ayrıca
konu başlıklarına ayrılarak yorumlanmıştır. Her grup için aydınlatıcı ve yönlendirici soru setleri
hazırlanmış (bkz. ek-2: yüz yüze görüşme soruları) ve görüşmelere katılan toplamda 46 kişiye (bkz.
ek-3: yüz-yüze görüşmeler katılımcı listesi) kıdemli uzmanımız tarafından yönlendirilmiştir.

45

2.1.1 no.lu Faaliyet kapsamında 8-9 Ocak 2020 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen 4. odak grup toplantısında
yerel yönetim reformlarının olumlu/olumsuz etkileriyle ilgili genel hususların yanında, özellikle kırsal mahallelerle ve
muhtarlarla ilişkiler, kırsal alanlara hizmet sunumuna ve tarımın desteklenmesine yönelik uygulamalar ve sorunlar
tartışılmıştır.
46
Proje kapsamındaki 2.1.6 no.lu Faaliyet çerçevesinde, mahalle yönetiminin mevcut durumunu analiz etmeyi, yeni
büyükşehir sisteminde mahallelerin ve muhtarların rollerini ve konumlarını geliştirmeyi hedefleyen bir dizi etkinliğin
planlandığı hususunu burada not etmekte yarar görülmektedir.
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3.3.1. Büyükşehir Belediye Yetkilileri ile Yapılan Görüşmeler Sonucunda Elde Edilen
Bulgular

Büyükşehir belediye yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen bulgular aşağıdaki
gibidir:
3.3.1.1. Devir ve Tasfiye Komisyonlarına Yönelik Genel Görüşler

● Büyükşehir belediye yetkilileri ile yapılan görüşmelerde devir ve tasfiye konusundaki genel
kanı hala devam eden aksaklıklar ve hala sonuca bağlanmamış bir hukuki süreçlerin
varlığıdır. Yetkililer 6360 sayılı kanunla kurulan devir ve tasfiye komisyonlarının hatalı
işlediğini ve komisyonların yaptığı kaynak dağılımının adil olmadığını ifade etmişlerdir. Söz
konusu dağılıma örnek olarak bir katılımcı belediyeye yalnızca il özel idaresinin iller
idaresine olan borçlarının devredildiğini aktarmıştır. Bir diğer büyükşehir belediye
yetkilisinin ise dağılım kararına şerh düştüğünü, süreci mahkemeye taşıdığını ve bazı
davaların hala sürdüğünü dile getirerek şu somut ifadeleri kullanmıştır:
“Bugüne kadar yasal bir düzenleme bu konuda yapılmadı. Belediyemize 1.7
milyar TL borç devredildi. Bütçemin 17 katı bir borçla başlangıç yaptım.
Kapanan kurumların borcunu ben aldım. Hepimiz eşit koşullarda
başlayamadık. Sorumluluk alanımızdaki nüfusun %60’ı kırsalda, %40’ı il ve
ilçe merkezlerinde yaşıyor. Devir ve tasfiyeler gereğince yerine getirilemedi..”

● Bu konuyla ilgili katılımcıların ortak kanısı, bundan sonraki düzenlemelerde görev ve
sorumlulukların devri konusunun net bir şekilde ifade edilmesi gerektiğidir. Bu konuda bir
mevzuat eksikliği bulunduğu da açıktır.
̇ ler
̇
3.3.1.2.Kurumlar Arasi İlişki
● Kimi yetkililer yerel yönetim birimleri ya da merkezi idare birimlerinden herhangi biriyle
resmi olarak koordinasyon geliştirilemediğini ve kurumlar arası ilişkilerin hala resmi olarak
kurulamadığını ifade etmişlerdir. Koordinasyon eksikliği konusunda hemfikir bir katılımcı şu
ifadeleri kullanmıştır:
“İlçe belediyeleri, son düzenlemelerden önce daha verimli ve üretken olarak
hizmet veriyordu ancak şimdi böyle değil. YİKOB’larla aynı alanda görev
yapıyoruz. İlçe belediyelerinde ya da diğer kamu kurumlarındaki
koordinasyon yeterli değil. işleyişimiz çalışmıyor. Söz konusu kurum ile şahsi
ve sempatik ilişkilerimiz varsa koordinasyon gelişiyor. Örneğin YİKOB’larla bu
koordinasyon resmi olarak oluşturulmamış. Bir alana hem YİKOB, hem
büyükşehir belediyesi giriyor, böylece kamu kaynağı verimli kullanılamıyor.
Bunu çözmek için kurumsal ilişkiler kurulması gerekiyor.”

● Kurumlar arası iletişimsizliğin bir sonucu olarak yetki ve hizmet alanlarında çakışmalar
yaşandığı bir diğer kanıdır. Koordinasyon kurulamadığı için içme suyu, kanalizasyon, tarım
ve hayvancılık, yol ve kaldırım, sulama tesisi ve taziye etkinlikleri gibi hizmetlerin diğer
kurumlarla çakıştığını bildiren katılımcılar görev ve yetki sınırlarının net bir şekilde çizmesi
gerektiğini savunmaktadır.
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● Koordinasyon eksikliğine itiraz eden bir diğer katılımcı ise belediyenin tüm muhtarlar ve
ilçe belediyeleri yetkilileriyle ikili/yüzyüze koordinasyon sağladıklarını ve koordinasyonun
sağlıklı bir şekilde kurulabildiğini savunmuş ve eklemiştir:
“Biz her yıl yatırım programlarını YİKOB’larla, muhtarlarla ve belediyelerle
yapıyoruz. Bizim böylece görev alanlarımız çakışmıyor. Önceden yol
haritamızı belirliyoruz, herkes o programa uyuyor. Bizde YİKOB’lar sadece
parke taşı döşüyor. O da ilçe belediyelerine destek olmak amacıyla. Örneğin
okul bakım, onarım ve yapımları konusunda YİKOB’larla koordineyiz. Sıfırdan
yapımı YİKOB hallediyor, gerisini biz hallediyoruz. Böylece kaynak boşa
gitmiyor. Hizmetler tek elden yürütüldüğü için kaynak verimli oluyor. Bu
koordinasyonu kendimiz sağladık.”
3.3.1.3. Kırsal Mahalleler, Köyler, Kır Kültürü ve Aidiyet

● Şimdi kırsala tek bir elden hizmet gittiğini dile getiren bir katılımcı dışında tüm katılımcılar,
köy tüzel kişiliklerinin kaldırılması ile kır kültürünün ve aidiyetinin yitirildiği ve tarımhayvancılık konularında sorunlar yaşandığını ifade etmişlerdir. Buna ek olarak kamu
kaynaklarının doğru kullanılmadığını, köy kültürünün kalmadığını, köylünün bir gecede
kentli olduğunu ve maddi/manevi açıdan kentli muamelesi gördüklerini dile getirmişlerdir.
Bir katılımcının bu durumu özetler nitelikteki ifadeleri:
“Tüzel kişiliklerin kaldırılması ciddi bir problem. Bir su saatini değiştirmek için
kırsal mahallelere ekip göndermek zorunda kalıyoruz. Bu da maliyet kaybına
yol açıyor. Bunun için koordinasyonu ve hizmet kolaylığını sağlamamız lazım.
Örneğin eskiden muhtarların yapımına izin verdiği bir ahır binası için şimdi
belediyeden izin almak gerekiyor. Komşular gübreden, kokudan, vb. şikayetçi
oluyorlar. Kırsal alandaki mahallelerin eskiden olduğu gibi dayanışmayı ve
kültürü yakalaması lazım. Şimdi yasal mevzuatlar açısından destek
olunamıyor. Köyde yatırımı, ev yapmayı, tarım tesisi yapmayı vb. biraz daha
basitleştirmemiz gerekiyor.”

● Kırsal alandaki mahallelerin, köy tüzel kişiliklerini yeniden kazanması gerektiğini savunan
yetkililere katılmayan bir katılımcı ise 2014’ten beri köylünün sürece alışmaya başladığını
ve şimdiye kadar gelinen iyileştirme ve uyum sürecini çöpe atmamak gerektiğini ve eskiye
dönülmemesi gerektiğini belirtmiştir.
̇
3.3.1.4. Kırsal Alana Sunulan Hizmetin Kalitesinde
Karşılaştırma

● İlgili kurumların kırsala sunduğu hizmetin kalitesindeki değişim ve bu değişimin ne yönde
olduğu bu faaliyetin önemli bulguları arasında yer almaktadır. Büyükşehir belediyesi
yetkililerine göre hizmet kalitesindeki değişim her alanda olumlu yönde olmuştur. Bunun
sebebi ise görüşmelerde belirtildiği üzere makine, teçhizat ve personel niteliği ile belediye
bütçelerinin artmasıdır. Bu konudaki ortak kanıyı ifade eden bir konuşmacı şunları
iletmiştir:
“İl özel idarelerinden daha kaliteli hizmeti götürüyoruz. Her alanda hem de.
Onların yapmış olduğu hizmetlerin kat ve kat üstündeyiz. Ekonomik ve sosyal
olarak ulaşılabilecek en iyi hedefe ulaşıyoruz. Dahası vatandaş bunun
farkında çünkü daha fazla hizmet alıyorlar. Bunun sırrı ise hızlı refleks
göstermede. Vatandaşın talebi ne kadar hızlı giderilirse o kadar puan
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toplarsınız. Ayrıca büyükşehir belediyeleri özel idarelerden daha iyi bütçelere
sahip. Örneğin zamanında kapatılan tesisler şu anda işliyor çünkü bütçenin
önemli bir kısmı kırsala aktarılıyor. Merkezde topladığımız parayı kırsalda
kullanarak sağlıyoruz bunu.”
3.3.1.5. Tarım, Hayvancılık ve Tarım Kooperatifleri

● 6360 sayılı kanunla tarım ve hayvancılık hizmetleri konusunda yetkilendirilen büyükşehir
belediyelerinin bu konudaki olumsuz görüşleri yalnızca mera ve mera komisyonları
konusunda olmuştur. Eskiden mera komisyonlarında söz sahibi olduklarını, ancak yeni
kanunla komisyonlarda yer alamadıklarını dile getiren yetkililer, meralarla ilgili alınan karar
ve yürütülen politikalarda mutlaka rol almak istediklerini belirtmişlerdir.
● Tarım ve hayvancılık konusunda olumsuz görüş bildiren bir diğer katılımcı ise niteliksiz
tarımsal altyapıyla ilgili fikir beyan etmiştir. Tarımsal altyapının yetersizliği sebebiyle
kırsaldaki vatandaşın kente göç ettiğini ve tarım alanlarının sahipsiz kaldığını dile getiren
yetkili, bu konunun ciddiyetle bir üst kurum tarafından ele alınmasıyla çözülebileceğini dile
getirmiştir.
● Tarım kooperatiflerinin yasadan nasıl etkilendiği ile ilgili sorulan soruya ise büyükşehir
belediyesi yetkilileri çeşitli yorumlarda bulunmuşlardır. Kooperatiflerin yasayla olumlu
yönde etkilendiğini savunan bir katılımcı, belediyelerle koordineli çalışabilmesi ve Tarım ve
Orman Bakanlığından destek alan bir kooperatifin güçlenip tarım-hayvancılık hizmetleri
konusunda söz sahibi olabileceğini dile getirmiştir.
3.3.2. İlçe Belediye Yetkilileri ile Yapılan Görüşmeler Sonucunda Elde Edilen Bulgular

İlçe yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen bulgular aşağıdaki gibidir:
3.3.2.1. Devir ve Tasfiye Komisyonlarına Yönelik Genel Görüşler

● Büyükşehir belediyesi yetkilileri ile yapılan görüşmedeki devir ve tasfiye konusundaki
görüşlerinin aksine, ilçe belediye yetkilileriyle yapılan görüşmede sürecin büyükşehir
belediyeleri lehine olduğu ifade edilmiştir. Devir ve tasfiye sürecinden en zararlı çıkan
kurumun ilçe belediyeleri olduğunu dile getiren katılımcılar, yalnızca köy tüzel
kişiliklerinden bir miktar arazi devredildiğini; ekipman, teçhizat, personel ve alacakların
büyükşehir belediyelerine devredildiği konusunda yorumlarda bulunmuşlardır. İlçe
belediyesinin kaldığı zor durumu anlatan bir yetkili şu ifadeleri kullanmıştır:
“Kırsaldan bize devredilenler değersizdi. İşletilmesi, tarıma uygun olmaması
nedeniyle belediye tarafından işletilmesi ve kiralanması da olanaksızdı. Evrak
işleriyle uğraşmaktansa, yandaki parsel sahiplerine vermek (satmak)daha
kolay oldu.“
3.3.2.2. Kurumlar Arası İlişkiler
● İlçe belediye yetkilileri, kurumlar arası ilişkiler konusunda büyükşehir belediyeleri ile kolay kolay
koordineli çalışamadıklarını, ancak mahalle muhtarlarının belediye başkanlarıyla görüşebildiklerini,
istedikleri zaman belediye binasına gelerek muhatap bulabildiklerini dile getirmişlerdir.
3.3.2.3. Kırsal Mahalleler, Köyler, Kır Kültürü ve Aidiyet
● İlçe belediyesi yetkililerine göre tüzel kişiliği kaldırılmış köylerdeki vatandaşlar yalnızca vergi ve ceza
konusunda mustarip durumda bulunmaktadır. İlçe belediyelerine gelen taleplere ve şikayetlere
göre; tarım ve hayvancılık faaliyetini yürütürken komşusu tarafından şikayet edilen köylüler hem
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ceza ödemekten, hem de vergileri, elektrik-su faturalarını ödemek istememektedirler. Bir yetkili
bu konudaki görüşlerini şu şekilde ifade etmiştir:
“Kırsal olarak geniş bir alana sahibiz. İlçe belediyesine bağlandıkları için
tarımsal faaliyet ve imar konusunda problemler yaşıyoruz. İlçe belediyesi
olarak belirli bir kanuni çerçeve kapsamında hizmet verdiğimiz için tüm
şikayetlere müdahale etmek zorunda kalıyoruz. Ör: Kaçak inşaat yaptığı için,
içerde ya da ahırda hayvan beslediği için şikayet ediliyor, hatların arızasından
dolayı içme suyu problemi yaşanıyor. Biz de işlem uyguluyoruz. Zaten kırsalda
su sıkıntısı sürekli var. Suyun boşuna akıyor olması halkı da rahatsız ediyor.
Kendi bütçeleri olsa onları tamir ettirebiliyorlardı ancak şimdi biz gitmek
zorunda kalıyoruz. Kısacası mahallelerinin tüzel kişi olup olmadığnıpek
umursamıyorlar.”
3.3.2.4. Kırsal Alana Sunulan Hizmetin Kalitesinde Karşılaştırma

● 6360 sayılı kanun öncesine kıyasla kırsal alana sunulan hizmetin kalitesinde bariz bir artış
olduğu odak grup toplantılarına belediyelerden katılan bazı yöneticiler tarafından ifade
edilmiştir. Bir yetkili şu yorumda bulunmuştur:
“Hizmet kalitesi ve miktarı kesinlikle arttı. Çöp hizmetleri, altyapı
hizmetlerindeki sorunlar çözüldü. Örneğin 2014’ten bu yana yalnızca
kırsaldaki yola harcadığımız para 12 Milyon TL. Aynı zamanda arazi kullanımı,
mera yolları gibi çiftçilere desteğimiz de devam ediyor. Rahatlıkla
söyleyebilirim ki kırsaldaki mahalleler, merkezdekilerle aynı hizmeti
görüyorlar. Örneğin kanalizasyonlar aktif ve temiz, parkeler ve yollar
yapılmaya devam ediyor. “
3.3.2.5. Büyükşehir Belediyesi İle Eşgüdüm

● Odak grup toplantısına katılan ilçe belediyesi yetkililerinin bir kısmı büyükşehir belediyesi
ile eşgüdümlü çalıştıklarını dile getirmiştir. Özellikle kırsalda sundukları hizmet konusunda
büyükşehir belediyesinden destek alan ilçe belediyeleri, altyapısı büyükşehir belediyesi
tarafından yapılan alanlarda üstyapıyı tamamladıklarını ifade etmişlerdir. Özetle tüm
yetkililer büyükşehir belediyesi ile koordineli iş yapmaktan memnun olduğunu bildirmiştir.
̇
̇
3.3.2.6. Hizmetlerde
Maliyet
● İlçe belediyelerinin sunduğu hizmetlerin maliyetinde 6360 sayılı kanundan sonra hiçbir
değişiklik olmadığı yetkililerin belirttiği genel kanıdır. Bu konuda karşılaştırma yapan bir
yetkili somut örneklerle şu ifadeleri kullanmıştır:
“Dışarıdan alınan bedeller ile kendi imkanlarımız dahilinde sunduğumuz
hizmetler arasında hiçbir zaman fark olmadı. Hizmet kalitesi konusunda
belediyelerin daha iyi iş çıkardığını düşünüyorum çünkü manevra kabiliyetleri
çok yüksek. Hizmet kalitesi ve işçilik konusunda da önde olduklarını
düşünüyorum ama maliyet konusunda hemen hemen eş değerler.”

3.3.3. YİKOB Yetkilileri ile Yapılan Görüşmeler Sonucunda Elde Edilen Bulgular
YİKOB yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen bulgular aşağıdaki gibidir:
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3.3.3.1. Devir ve Tasfiye Komisyonlarına Yönelik Genel Görüşler
● YİKOB yetkilileri ile yapılan görüşmede üzerinde durulan devir ve tasfiye konusuna genelde
personelin devri çerçevesinden bakılmıştır. 6360 sayılı kanundan sonra il özel idaresinde
çalışan üst düzey memurların (daire başkanı, genel sekreter, vb.) uygun kadro olmadığı
gerekçesiyle büyükşehir belediyesine kabul edilmediği, özlük haklarını yitirdiği,
kıdemlerinde düşüş yaşadığı, maaşlarının kısıldığı ve sorumluluklarının arttığı konusunda
hemfikir oldukları gözlemlenmiştir. Bir katılımcı bu zorlu süreci şu şekilde dile getirmiştir:
“… Kısacası YİKOB’lar bu devir tasfiyeden sonra yoksul kaldı. Belki de
YİKOB’ların bu kadar iş yükü olacağı düşünülmemişti. Ancak biz özel idarenin
yaptığı işlere bu kapasiteyle yetişmekte çok zorlanıyoruz. Ne yazık ki YİKOB
kurulduktan sonra personel niteliği ve sayısında eksiklik hissedildi. 130
civarında teknik personelimiz vardı, şimdi 14-15 tane teknik elemanımız var.
YİKOB’un çekici bir tarafı olsa koşa-koşa gelirler ancak özlük haklarımız yeterli
değil. Örneğin özel idare döneminde daire başkanlığı maaşı alırken, şimdi
araştırmacı maaşı alan arkadaşlarımız var. Valilikte çalışmak büyük bir onur
ancak yeterli olmayan personel gelirimiz var. “

● Taşınır taşınmaz mal varlıkları, borçlar ve alacakların devriyle ilgili ise bir YİKOB yetkilisi şu
ifadeleri kullanmıştır:
“İl özel idaresinin ekipman ve taşınmazlarının %80’i büyükşehir belediyesine
devredildi… İl özel idaresinin mal varlığının %80’i büyükşehir belediyesine
gitmesine rağmen, YİKOB’un aleyhine 52 tane dava açtı o dönemde… İl özel
idaresinin Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden kalan hizmet binası vardı.
Bu binada Milli Emlak Müdürlüğüne aitti. Devir Tasfiye Komisyonu bu binayı
büyükşehir belediyesine verdi. O bina şu anda boş duruyor. Biz YİKOB olarak
4 ayrı binada çalışıyoruz. Bize verilebilirdi.”

3.3.3.2. Teşkilatlanma
● Toplantıya katılan YİKOB yetkililerinin ifadeleri arasından bir diğer dikkat çeken konu
YİKOB’un teşkilatlanması üzerineydi. YİKOB’un hizmet sunma ve üretim konusunda diğer
kurumlarla yarışmaması gerektiğini ve yalnızca izleme ve değerlendirme yapması
gerektiğini savunan bir katılımcı YİKOB’un denetleme organı olarak görev almasının önemli
olduğunu belirtmiştir. Bu ifadelere katılan başka bir yetkili ise bu konuya şu şekilde yorum
getirmiştir:
“Özetle YİKOB’lar inceleme ve denetleme birimi olarak çalışacaksa personel
ve gücü artırılmalı. Ama belediyeler üzerinde mutlaka bir yetki/etki sahibi
olmalı. Belediyeler en temel görevleri yapmıyorlar. Oy kaygısı yüzünden
çekiniyorlar. Her ilde YİKOB’un görevlendirdiği 30-40 tane inceleme uzmanı
olsa iyi olurdu. Bu sistemler beraber çalışabilseşikayetler azalırdı. Bir de valilik
belediye yerine yatırım yapabilse iyi olurdu.”

3.3.3.3 Mali Boyut
● YİKOB yetkilileri ile yapılan odak grup toplantısında, sorunların en çok dile getirildiği ikinci
konu mali boyut konusu olmuştur. Katılımcılar, YİKOB’un bütçe planlarının hala oturmadığı,
görev ve yetki çerçevesinden bakıldığında gelirlerinin yetersiz kaldığı, planı yapılan
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ödemelerin zamanı geldiğinde yapılamadığı, stratejik planlarının olmadığı ve 5018 sayılı
Kanuna ekli ikinci cetvelde YİKOB’un yer almadığı konusunda hem fikir olmuşlardır.
“Burada en büyük sorun YİKOB’ların bütçe meselesi. Çünkü YİKOB’ların
hazineden gelen gelirden başka geliri yok. İl özel idaresindeyken 124 Milyon
TL olan bütçemiz şimdi 14 Milyon TL. Bütçemiz yetersiz olduğu için kırsal
hizmetlere yetişemiyoruz. 6360 sayılı kanundan sonra maden, jeotermal
kaynaklarından gelen gelirler YİKOB’lara gelmiyor, genel bütçeye aktarılıyor
ancak angaryasını YİKOB’lar çekiyor... Sene sonunda merkez 7 Milyon TL
göndereceğim deniliyor. Ben ona göre bütçe hazırlıyorum fakat son
zamanlarda bakanlık taahhüt ettiği yardımın yalnızca %50’sini
gönderebiliyor. Vatandaş da haklı olarak bizi küçük illerle kıyaslıyor. ‘Siz
benim küçücük sorunumu, küçük illerdeki gibi çözemediniz diyor.’”

● Denetleme mekanizması dahilinde verilen hesaplar konusunda da olumsuz
yorumlar getiren yetkililer, her ayın 10 gününü bütçeleri olmadığı halde tablo ve
rapor hazırlamakla geçirdiklerini ayrıca birçok harcama için İçişleri Bakanlığı’ndan
izin almak gerektiğini ifade etmişlerdir.
3.3.3.4. Kırsal Mahalleler, Köyler, Kır Kültürü ve Aidiyet
● Tüzel kişiliği kaldırılan köylerin 6360 sayılı kanundan nasıl etkilendiği sorulduğunda, odak
grup toplantısı katılımcıları farklı yorumlar dile getirmişlerdir. Örneğin bir katılımcı önceden
köylerde üretim üzerine çeşitli şenlik ve festivaller düzenlenirken, yeni yasadan sonra kente
göçün yoğunlaşması ve vatandaşın aidiyet duygusunu yitirmesi sebebiyle hiçbir
organizasyonun düzenlenmediğini belirtmiştir. Bu konudaki bir diğer dikkat çeken yorum
ise kırsal mahallelerin yeniden tüzel kişilik kazandırılması gerektiğini savunan
katılımcılardan gelmiştir.
3.3.3.5. Devredilen Hizmetler
● 6360 sayılı kanunla kapatılan il özel idarelerinin yerine devredilen bazı hizmetlerini sunmak
üzere kurulmuş YİKOB’ların 2012 yılı öncesine kıyasla daha iyi hizmet getirdiği kimi
katılımcılar tarafından ifade edilmiştir. Yetkililerin veri göstermeden de olsa dile getirdiği
ifadelere göre vatandaşın talepleri il özel idaresi dönemine kıyasla artmış, sunulan
hizmetten memnuniyet oranı artmış ve vatandaşla olan iletişim yolları daha da
kuvvetlenmiştir.
● Vatandaşın memnuniyetinin yetersiz olduğunu düşünen bir diğer katılımcı ise kırsala
yönelik hizmetin güçlendirilmesi için büyükşehir belediyelerinin ya da YİKOB’ların değil, ilçe
belediyelerinin güçlendirilmesi gerektiğini savunmuştur.
3.3.3.6. İlçe Belediyeleri ve Tarımsal Hizmetler
● İlçe belediyelerinin tarım ve hayvancılık hizmetleri alanındaki işlevselliğinin artırılıp
artırılmaması gerektiğine dair sorulan sorulara ise katılımcıların tümü artırılması gerektiği
yanıtını vermiştir. Bir katılımcı tüm yorumları kapsar nitelikte şunu belirtmiştir:
“Tarım ve hayvancılık hizmetleri ilçe belediyelerine verilmeli. Çünkü
vatandaşa daha yakınlar, talepleri daha yakından dinlemektedirler.
Büyükşehir belediyesi tarım ve hayvancılık konularında vatandaşa daha uzak
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kaldıkları için yetişemiyorlar. İlçe belediyelerinde kaynak artışı sağlanabilirse
daha etkin olabilirler.”

3.3.3.7 Belediyeler ile Eş Güdüm
● YİKOB’ların büyükşehir belediyeleriyle eşgüdümlü çalışılıp çalışılmadığı sorulduğunda ise
yetkililer olumsuz yanıt vermişlerdir. Bu konuyla ilgili bir YİKOB yetkilisi şu şekilde ifade
etmiştir:
“Bu aslında olması gereken, özlenen bir husus. Kanunun en olumsuz
yanlarından birisi maalesef bu. Bence Türkiye’de birçok sorunun temeli
eşgüdümsüz iş yapmak. Türkiye’de başta belediye, sanayi ve ticaret odası ve
üniversite eşgüdümünü sağlayacak bir kanuna ihtiyaç var. Gerçek bir idari
reformda taşra idaresi de ancak bununla sağlanabilir… Yerelde belediyeyi,
üniversiteyi ve odaları birlikte devreye sokabilmeliyiz.”

3.3.4. Merkezi İdare Yetkilileri ile Yapılan Görüşmeler Sonucunda Elde Edilen
Bulgular
Merkezi idare yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen bulgular aşağıdaki gibidir:
3.3.4.1. Devir ve Tasfiye Komisyonlarına Yönelik Genel Görüşler
● Merkezi idare yetkilileri, devir ve tasfiye süreci ile ilgili, davaların ve devirlerin hala devam
ettiğini ve bu konuda yerel yönetimlerin şikayetlerde bulunduğunu belirtmiştir. Tüzel
kişiliği kaldırılan kurum/kuruluşların devredilen personel ve taşınmazlarının her ilde farklı
kurum ve kuruluşlara aktarıldığını ileten uzmanlar, İçişleri Bakanlığı’na birçok başvuru
ulaştığını da eklemişlerdir.
3.3.4.2. Kırsal Mahalleler, Köyler, Kır Kültürü ve Aidiyet
● Odak grup toplantısına katılan yetkililer köy tüzel kişiliklerinin kaldırılmasından sonra
büyükşehir belediyelerinin kırsala yaptığı yatırımların ve sundukları hizmetlerin oldukça
arttığını ifade etmişlerdir. Kırsaldaki vatandaştan gelen şikayetlerin büyük çoğunluğunun
emlak vergileri, su ödemeleri ve inşaat ruhsatı üzerine olduğunu dile getiren uzmanlar,
vergi ödemelerinin süresinin uzatıldığını bir kez daha belirtmişlerdir.
● Toplantıda aynı zamanda uzmanlar tarafından katılımcılara yöneltilen ‘kırsal mahalle ve
kırsal alan’ tanımı üzerine sorularda ise yetkililerin kırsal alan yönetmeliğinin yakın tarihte
çıkaracaklarını ve bu konudaki ilgili anlaşmazlıkların sona ereceğini, 10-15 yıl içinde de
kırsaldaki vatandaşın mahalleli olmaya alışacağını dile getirmişlerdir.47
3.3.4.3. Bakanlık ve Belediyeler Arasındaki Koordinasyon
● Toplantıya katılan bir yetkili, büyükşehir belediyelerin çiftçiye desteği artırdıklarını ifade
etmiştir. Bir kısım belediye tarım ve orman il ve ilçe müdürlükleri ile koordineli çalışırken
önemli bir kısmı da bu koordinasyonu sağlayamadığını belirtmiştir. Koordinasyonun
sağlanamadığı yerlerde mükerrer ya da birbirleriyle uyumlu olmayan harcamaların
yapıldığı, bu nedenle kaynak israfı olabildiği ifade edilmiştir. Bir uzman bunu pekiştirir
nitelikte şu ifadeleri kullanmıştır:
47

İlgili yönetmelik 15 Nisan 2021 tarihli, 31455 sayılı resmi gazetede “KIRSAL MAHALLE VE KIRSAL YERLEŞİK ALAN
YÖNETMELİĞİ” adıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanmıştır.
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“Merkezi idare ile yerel yönetimler arasında görev çakışmaları oluyor.
Çalıştaylardan da anlayabiliyoruz bunu. Bu konuda çözüm getirilmeli, bu
konuda katılıyorum yerel yönetim birimlerine. Ancak maalesef belediyeler
kırsal alandan oy alabiliyorlarsa özellikle oralara özen gösteriyor. Örneğin
Konya’da da, Muğla’da da hayvancılık desteği veriyorlar ya da Ankara’da
tohum desteği veriyorlar. Bu konuda il müdürlükleriyle duplikasyonlar
meydana geliyor… Bu sorun yalnızca tarım ve hayvancılık için geçerli değil.
Gençlik ve spor, kültür ve turizm gibi müdürlüklerle de geçerli. Bunun için
merkezi hükümetin taşra teşkilatları ile yerel yönetimlerin koordineli
çalışması gerekiyor.”

3.3.4.4. Hizmet Sunumunda Hız ve Maliyet
● Gerek İçişleri Bakanlığından, gerekse Çevre ve Şehircilik Bakanlığından katılımcılar il özel
idaresi dönemine kıyasla büyükşehir belediyelerinin sunduğu tarım ve hayvancılık, katı atık
toplama, sosyal yardımlar, su ve kanalizasyon, yol ve kaldırım yapımı ve ulaşım gibi
hizmetlerin vatandaşa daha hızlı ve adil ulaştığını, bu sebeple memnuniyetin de yüksek
olduğunu ifade etmiştir.
● 6360 sayılı yasa öncesine kıyasla büyükşehir belediyelerinin sunduğu hizmetlerle ilgili
olarak dile getirilen olumsuz bir görüş ise, verimli tarım ve mera topraklarının imara açılarak
yapılaşmaya yol açmasıdır.
3.3.4.5. Büyükşehir- İlçe Belediyeleri Arasındaki Yetki ve Kaynak Dağılımı
● Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarafından sunulan ve çakışma yaratan hizmetlerin tekrar
değerlendirilmesi gerektiği merkezi idare yetkilileri ile yapılan odak grup toplantısının genel
konuları arasında yer almaktadır. Bir uzman bu konuya ilişkin şu ifadelerde bulunmuştur:
“Vatandaş önce kendine en yakın belediyeye gidiyor. Örneğin küçük bir ilçede
bulvar diyelim, vatandaş bulvarla ilgili bir sorun olduğunda ilk aklına gelen
muhatap ilçe belediyesi oluyor. Bunun sebebi ise modele henüz alışamamış
olması… Yetkilerin ve kaynakların paylaşımı konusunda tekrar değerlendirme
yapılabilir. Örneğin zabıtanın iki belediyede de olması soruna yol açıyor.
Bulvara BŞB zabıtası, sokağa ilçe zabıtası bakıyor. Bu hizmetler tek bir çatı
altında toplanabilir.”

3.3.5. Mahalli İdare Birliği ve Sivil Toplum Kuruluşu Yetkilileri ile Yapılan Görüşmeler
Sonucunda Elde Edilen Bulgular
Mahalli idare birlikleri ve sivil toplum kuruluşu yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonucunda elde
edilen bulgular aşağıdaki gibidir:
3.3.5.1 Devir ve Tasfiye Komisyonlarına Yönelik Genel Görüşler
● Mahalli idare birlikleri ve sivil toplum kuruluşu yetkilileri ile yapılan görüşmelerde, devir
tasfiye konusunda yaşanan sorunlara dikkat çekilmiştir. Toplantıya katılım sağlayan ilgili
yetkililer tarafından, devir tasfiye sürecinde atıl personelin kendi birimlerine, daha uzman
ve tecrübeli personelin ise ilgili bakanlıklara devredildiği vurgusu yapılmıştır. Yetkililer
ayrıca komisyonlara ilişkin davaların sayıca azalmasına rağmen; dava süreçlerinin devam
ettiklerini de vurgulamışlardır.
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● Yetkililer, tüzel kişiliği kaldırılan köylerin taşınır mallarının kamu kurumlarına devrine
yönelik genel şikayetler aldıklarını ve bu şikayetleri ilgili birimlere raporladıklarını
vurgulamışlardır.
3.3.5.2 Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına İlişkin Genel Görüşler
● Mahalli idare birlikleri ve sivil toplum kuruluşu yetkilileri ile yapılan görüşmelerde,
YİKOB’ların vatandaşlara yönelik doğrudan bir hizmet sunmadıkları, bu birimlerin
belediyelerle işbirlikerininl de yeterli düzeyde olmadığı vurgusu yapılmıştır. Ayrıca
yetkililer, YİKOB’ların merkezi idareyle daha uyumlu çalıştıklarını belirtmişler ve bu birimleri
merkezi idarenin taşradaki işlerini yerine getiren bir kurum niteliğinde çalıştıklarını ifade
etmişlerdir.
● Yetkililer, tüm YİKOB’ları kapsayan bir projenin yürütüldüğümekte olduğunu
belirtmişlerdir. Proje temel olarak, YİKOB’ların kapasitelerinin geliştirilmesini
amaçlamaktadır. Yetkililere göre projenin çıktıları, YİKOB’ların kapasitelerinin artırılmasına
fayda sağlayabilir.
3.3.5.3. Kırsal Mahalleler, Köylerin Tüzel Kişiliği, Aidiyet ve Kültür
● Mahalli idare birlikleri ve sivil toplum kuruluşu yetkilileri, 6360 sayılı yasa kapsamında
köylerin tüzel kişiliklerinin kaldırılarak mahalleye dönüştürülmesi sonucunda kırsal
niteliğini kaybeden bu yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşların aidiyet sorunları
yaşadıklarını belirtmişlerdir.
● Yetkililere göre il özel idarelerinin kapatılması sonucunda bu idarelerin görev alanına giren
kırsal nitelikli hizmetlerin belediyelere aktarılması, önemli sorunları beraberinde
getirmiştir. Bu sorunların oluşmasına, özellikle kapatılan il özel idarelerinin bilgili, yetişmiş
ve tecrübeli personelinin birçoğunun belediyeler yerine ilgili bakanlıklılara geçmesi ve bu
alanda bilgi paylaşımının yetersiz olması neden olmuştur.
● Yetkililere göre köylerin tüzel kişiliklerinin kaldırılması, yüzyıllardır gelen geleneğin,
alışkanlıkların, bağlılıkların bir gecede ortadan kalkmasına yol açmıştır.
● Yetkililere göre bazı köylerin mahalleye dönüşmesitürül orada yaşayan yurttaşlar için geçici
bir motivasyon kaynağı oluşturmuştur. Özellikle belirli hizmetlere daha rahat erişim
olanaklarına sahip olma düşüncesi onları, kentli olma konusunda teşvik etmiştir. Ancak
yöre yaşayanlarının kentli olmanın bir bedeli olarak kendilerinden alınacak olan vergi, harç
ve katılma paylarına ilişkin bilgi sahibi olmaları, oluşan motivasyonların kısa süre içerisinde
kırılmasına yol açmıştır.
● Toplantıya katılım sağlayan yetkililer, kaynakların etkin ve verimli kullanımı açısından
köylerin ve il özel idarelerinin kapatılmasına yönelik olarak ilgili kurumlara görüş
sunduklarını da vurgulamışlardır.
3.3.5.4 Hizmet Sunumu ve Hizmetlerin Maliyeti
● Mahalli idare birlikleri ve sivil toplum kuruluşu yetkilileri tarafından, 6360 sayılı Yasa ile
birlikte büyükşehir belediyelerinin görev alanlarının genişlediği, il özel idarelerinin tüm
hizmetleri ile tüzel kişiliği kaldırılan belde belediyelerince sunulan hizmetlerin büyükşehir
belediyesi tarafından yerine getirilmeye başlandığı belirtilmiştir. Bu durum büyükşehir
belediyeleri için genişleyen hizmet alanı ve beraberinde artan maliyeti getirmiştir. Örneğin
ilin tamamında ulaşım hizmeti büyükşehir belediyesi tarafından sunulmaktadır. Bu durum
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büyükşehir belediyesinin üzerindeki hizmet sorumluluğunu ve mali yükü artırmıştır.
Yetkililere göre büyükşehir belediyeleri tarafından sunulan hizmetlerin bir bölümünün ilçe
belediyeleri tarafından yerine getirilmesi, hizmetlerin daha etkin ve verimli sunulmasına
olanak sağlayabilir ve büyükşehir belediyeleri üzerindeki maliyet yükünün hafifletilmesine
kaynaklık edebilir. Bu bağlamda hizmet sunumuna ve işin mali boyutuna yönelik yeni
çözüm arayışlarına gidilmelidir.si önerilmiştir.
● Bazı birim yetkilileri yapmış oldukları çalışma ve araştırmalara göre 6360 sayılı düzenleme
ile birlikte büyükşehir belediyelerinin hizmet sunumuna ilişkin vatandaş memnuniyetinde
artış gözlendiği vurgusunu da yapmışlardır.
● Mahalli idare birlikleri yetkililerine göre birlikler için mali boyut, üzerinde durulması
gereken önemli bir sorun alanıdır. Birliğin temel gelirlerini, belediyelerden gelen katılma
payları oluşturmaktadır. Sadece ilgili belediyelerden alınan bu paylar, hizmet sunumunda
etkili olan birlikler için tek başına yetersiz görünmektedir. Yetkililere göre birliklerin kaynak
çeşitliliğinin artırılması, mali yetersizliğin ortadan kaldırılması için gerekli görülmektedir.
Mali yetersizliğin ortadan kalkması ya da finansman noktasında birliklerin
kuvvetlendirilmesi ile birlikte birliklerin gücü ve hizmet sunma kaliteleri artabilir.
3.3.5.5. Büyükşehir Ve İlçe Belediyeleri Arasındaki Yetki/Sorumluluk/Kaynak Dağılımı
● Mahalli idare birlikleri ve sivil toplum kuruluşu yetkililerine göre hizmetlerin daha etkin ve
verimli sunulması için ilçe belediyelerinin sınırlanan yetkilerinin ve kaynaklarının artırılması
gerekmektedir. Özellikle mahalleye dönüştürülen köylere yönelik sunulan hizmetlerde ilçe
belediyelerinin etkinlik alanlarının genişletilmesi önemlidir. Yetkililere göre bu durum ilçe
ve büyükşehir belediyeleri arasındaki yetki, sorumluluk ve kaynak dağılımındaki dengeyi
ilçe belediyeleri lehine düzeltmeyi de gerektirmektedir.
● Yetkililere göre büyükşehir ve ilçe belediyelerinin farklı siyasi görüş ve partileri temsil
etmesi, hizmetlerin etkin ve verimli sunulamamasına neden olmaktadır. Bu durum, acil
olarak çözüme kavuşturulması gereken bir sorun alanını oluşturmaktadır.
3.3.5.6. İlçe Belediyeleri ve Tarımsal Hizmetler
● Mahalli idare birlikleri ve sivil toplum kuruluşu yetkililerine göre ilçe ve büyükşehir
belediyeleri arasında tarım alanında koordinasyon yok denilecek kadar azdır. Bazı yerlerde
kooperatifler kanalıyla ilçe ve büyükşehir belediyeleri arasında tarımsal hizmetlerin
sunumuna yönelik işbirlikleri söz konusudur; ama ağırlıklı olarak tarımsal hizmetlerin
sunumunda büyükşehir belediyeleri ön plandadır. Bu durum sübsidiarite (hizmetin
vatandaşa en yakın idari birim tarafından yani bu durumda ilçe belediyeleri tarafından
sunulması anlamında) yani “yerindenlik ilkesi” gereği tarımsal nitelikli hizmetlerin etkin ve
verimli sunulamamasına neden olmaktadır.
● Yetkililere göre ilçe ve büyükşehir belediyeleri arasında hizmetlerin sunumunda
mükerrerlik söz konusudur. Bu kapsamda hizmetlerin ülkemizin ihtiyaç duyulan tarım
politikaları gözden geçirilerek belirlenmesi ve ilgili birimlerce yasal düzenlemelere uygun
olarak, planlı bir şekilde yerine getirilmesi önemlidir.
● Belediyeler imar planlarını hazırlarken tarımı göz ardı etmektedirler. Tarım toprakları
bilimsel olmaktan uzak bir şekilde ranta açılmakta ve bu durum tarım topraklarının yok
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olmasına sebebiyet vermektedir. Yetkililer, Tarım ve Orman Bakanlığı ile belediyelerin daha
koordineli şekilde çalışması gerektiğini vurgulamışlardır.
3.3.6. İl Özel İdare Yetkilileri ile Yapılan Görüşmeler Sonucunda Elde Edilen Bulgular
İl özel idare yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen bulgular aşağıdaki
gibidir:
3.3.6.1 Devir Ve Tasfiye Komisyonlarına Yönelik Genel Görüşler
● İl özel idare yetkililerine göre, tarihi Osmanlı Dönemine kadar uzanan il özel idarelerinin
tüzel kişiliklerinin bir gecede kaldırılması, bu geleneğin yok olması ciddi sorunlara neden
olmuştur. Yetkililere göre il özel idarelerinin, yapılanın tam tam tersi olarak, kaynak,
personel ve yetkilerinin artırılarak devamında yarar vardır.
● İl özel idare temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda yetkililer, kapatılan belde
belediyelerinin kendilerine devredilen gayrimenkulleri ile ilgili herhangi bir sorun
yaşamadıklarını ancak mahalle haline dönüştürülen köylerle ilgili sorunlar olduğunu
bildiklerini vurgulamışlardır. Ayrıca yetkililer taşınmaz yönetimi konusunda; özellikle
taşınmazların üzerinde bulunan müştemilatlarla ilgili sorunlar olduğunu ifade etmişlerdir
.Bunun yanısıra ayrıca, araçların bakım/onarımlarının ve geçmişe yönelik sigorta
işlemlerinin yapılmadığı, trafik cezalarının ödenmediğine yönelik yönelik tespitlerinin
olduğu vurgusunu da yapmışlardır. Taşınmaz malların ruhsatlarının başka belediyelere ait
olduğu ve bazılarının özel şahıslar üzerine olduğuna, bunlara yönelik usulsüz işlemlerin
tespitler edildiği de yetkililer tarafından ifade edilmiştir.
● Yetkililer, kapanan belediyelerde hiç kayıtlarda olmayan borçların varlığına yönelik tespitler
olduğunu da belirtmişlerdir.
● Devir tasfiye sürecinde tüzel kişiliği kaldırılan belde belediyelerinden il özel idaresine geçiş
yapan çoğu personelin niteliksiz ve bilgisiz olduğu toplantıya katılım sağlayan yetkililer
tarafından belirtilmiştir.
3.3.6.2 İl Özel İdarelerine Yönelik Genel Sorun Alanları
● İl özel idare yetkilileri, tüzel kişiliği kaldırılan belde belediyeleri konusunda bazı
şikayetler aldıklarını belirtmişlerdir.İl özel idare yetkililerine göre il özel idare birliklerinin
kendi öz gelirleri yoktur. İl özel idaresi bütçesinden bu birliklere bir pay ayrılmaktadır. Birlik
meclisi tarafından da ayrılan kaynaklar köylere dağıtılmaktadır. Bazı yetkililer, bu dağıtımın
çok yerinde harcandığını düşünmediklerini vurgulamışlardır.
● Bir il özel idare yetkilisi, il özel idarelerinin ilçelerde şubesi gibi çalışan ilçe özel
idarelerinin, ağırlıklı olarak kaymakamlık lojmanlarının masraflarını karşıladıklarını
belirtmiştir.
● Yetkililer köylere hizmet götürme birliklerine ayrılan kaynaklar konusunda adaletli
bir dağılımın yapılmadığı konusunda kanaatlerini ifade etmişlerdir.
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● Bir il özel idare yetkilisi, ilçelerde yer alan ilçe özel idarelerini il özel idarelerinin
taşradaki küçük bir modülü olarak tanımlamıştır. Yetkili, hizmetlerin etkin ve verimli
sunulması için yalnızca 3-5 köyden sorumlu bazı ilçe özel idarelerinin kapatılması
gerektiğini de ifade etmiştir. Yetkili tarafından il genelinde il özel idarelerinin
güçlendirilerek ilçelerdeki hizmetlerin etkin ve verimli sunulmasının mümkün olduğu
belirtilmiştir.
3.3.6.3. İl Özel İdarelerinin Mali Sorunları
● Merkezi bütçeden ilçelere aktarılan payların yerinde harcanmadığı, yetkililerce
ifade edilmiştir.
● Yetkiler tarafından Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES)
ödeneklerinin, mahalli idare birlikleri tarafından adaletsizce kullanıldığı vurgulanmıştır.
● Yetkililere göre yatırım programında belirtilen bütçe, il özel idareleri tarafından
akılcı bir şekilde kullanılırken; ilçelerde KÖYDES ödeneklerinin yerinde kullanılmadığı
belirtilmiştir.
● Yetkililere göre il özel idarelerinin mali durumlarının uygun bir yasal zeminde
yeniden ele alınması ve düzenlenmesi gerekmektedir.
3.3.7. Muhtarlar ile Yapılan Görüşmeler Sonucunda Elde Edilen Bulgular
Muhtarlar ile yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen bulgular aşağıdaki gibidir:
3.3.7.1 Devir Ve Tasfiye Komisyonlarına Yönelik Genel Görüşler
● Muhtarlar, 6360 sayılı Yasa sonrası tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüşen köy
mallarının belediyelere devir teslimi yapılırken sorunlarla karşılaşıldığını belirtmişlerdir.
Ayrıca muhtarlar, 6360 sayılı Yasa ile birlikte yalnızlaştırıldıklarını, yasaya ilişkin düzenleme
ve uygulamalar hakkında kendilerine yönelik bilgilendirme yapılmadığını da
vurgulamışlardır.
3.3.7.2 Mahallelerin Güvenliği Konusunda Genel Görüşler
● Mahalle muhtarları mahallelerinde güvenlik sorunu yaşadıklarını vurgulamıştır. Bu sorunun
çözümü için harekete geçilmesi gerektiği belirtilmiştir. Muhtarlar tarafından 6360 sayılı
Yasanın güvenlik hususunu gözetmesi gerektiği ifade edilmiştir. Bu konuda 18 Haziran 2020
tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ‘çarşı ve mahalle bekçileri
kanunu’nda görevleri tanımlanmış bekçilerin gerekli görülen mahallelerde
görevlendirilerek bu sorunun çözümüne yardımcı olunabilir.
3.3.7.3 6360 Sayılı Yasa İle İlgili Genel Sorunlar
● Muhtarlar, yukarıda belirtilen bilgilendirme sorununu genel sorunlar başlığı altında tekrar
vurgulamışlar, 6360 sayılı Yasa ile birlikte yalnızlaştırıldıklarını, Yasaya ilişkin düzenleme ve
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uygulamalar hakkında kendilerine yönelik bilgilendirme yapılmadığını ve bu süreçte devre
dışı bırakıldıklarını belirtmişlerdir.
● Muhtarlar Yasanın düzenlenmesi sürecinde kendi görüş ve önerilerinin sorulmadığını da
ifade etmişlerdir.

3.3.7.4 Geçmiş Dönemlerde İl Özel İdareleri İle Genel İlişkiler
● Muhtarlar, il özel idarelerinin önemi üzerinde durmuşlardır. Muhtarlara göre il özel
idarelerinin siyasi bir yapısı olmaması, bu idareleri hizmet sunumunda daha etkin ve duyarlı
yapmıştır. Ayrıca il özel idarelerinin köy muhtarları ve yöre yaşayanları ile ilişkilerinin de
güçlü olduğu, taleplerin daha objektif karşılandığı vurgusu yapılmıştır.
● Muhtarlar tarafından il özel idarelerinin kapanmadığı dönemlerde kırsal kalkınmaya yönelik
köylere daha iyi hizmet götürüldüğü ifade edilmiştir. 6360 sayılı Yasa sonrasında il özel
idarelerinin tüzel kişiliklerinin kaldırılması ile birlikte kırsal nitelikli hizmetlerin sunumunda
aksaklıklar yaşandığı ancak belediyelerin kırsal nitelikli hizmet sunumu ile ilgili tam bilgi
sahibi olmadıkları muhtarlar tarafından vurgulanmıştır.
3.3.7.5 Kırsal Mahalleler, Köylerin Tüzel Kişiliği, Aidiyet ve Kültür
● Muhtarlar tarafından, 6360 sayılı Yasa öncesinde il özel idarelerinin köylerin ihtiyaçlarını ve
hizmetlerini daha iyi karşıladığı belirtilmiştir. Yasa sonrasında mahalleye dönüşen köylerin
temel muhataplarının değişmesi ile birlikte (yeni muhatap belediye olmuştur) ihtiyaçlara
ve sorunlara yönelik çözümlerin üretilemediği, muhtarlar tarafından ifade edilmiştir.
● Muhtarlar, mahalleli ya da yöre yaşayanlarının 6360 sayılı Yasa kapsamında yapılan yeni
değişikliklerden (köy tüzel kişiliğinin kaldırılarak, bu alanların mahalleye dönüşmesi, vb.)
memnun olmadıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca mahalle muhtarları da köy muhtarı gibi
olmayı daha çok tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Çünkü mahallenin bir tüzel kişiliği ve
bütçesi yoktur. Oysa köyün bir tüzel kişiliği ve bütçesi vardır ve bu çok önemli bir durumdur.
Muhtarların yaşadığı bu memnuniyetsizlik bir muhtar tarafından aşağıdaki şekilde ifade
etmiştir:
“Mahalle olduk, çocuklarımıza ev yapamaz olduk, okullarımız kapandı,
hayvancılık öldü, insan kalmadı, tarım öldü, ahır ve müştemilat
yapamıyoruz, su fiyatları her yerde aynı oldu, nikah merkezde kıyılmaya
başlandı.”

● Muhtarlar, ayrıca Yasa ile birlikte tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüşen köylerde
tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yok olmaya başladığı vurgusunu yapmışlardır. Bir
muhtar tarafından bu durum şu cümlelerle ifade edilmiştir:
“Şu anda mera alanımız yok, hayvancılığımız öldü. Hayvanı nerede
yayacağız onu düşünüyoruz kara-kara”.
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3.3.7.6 Belediye Meclis Toplantıları İle İlgili Genel Görüşler
● Muhtarlar, belediye meclis toplantılarına katılım sağladıkları ancak söz haklarının
olmadıkları, istek, talep ve sorunlarının dikkate alınmadığı vurgusunu yapmışlardır.
Belediyeler bünyesinde oluşturulan ihtisas komisyonlarına da katılmadıkları, bu
komisyonlara davet edilmedikleri de muhtarlar tarafından ifade edilmiştir.
● Muhtarlar tarafından, belediyelerde kendilerinin doğrudan şikayetlerini dinleyen,
taleplerinin kaleme alındığı birimlerin sayıca artırılması ve bu birimlerin ilgili kurum ve
kuruluşlara yayılmasının önemi üzerinde durulmuştur.
3.3.7.7 Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanları ile Muhtarların İlişkileri
● Muhtarlar tarafından ilçe belediyelerinin hizmet sunumunda güçlendirilmesi, genel olarak
yetkilerinin artırılması gerektiği belirtilmiştir. Bir muhtar tarafından bu durum şu cümlelerle
ifade edilmiştir:
“İlçe belediyelerinin biraz daha yetkilendirilmesi lazım. Çünkü ilçe
belediyeleri belirli hizmetleri alamadıkları (üstlenmedikleri) zaman
mahalleye de hizmet götüremiyor. Büyükşehir belediyesinden hizmet almak
zorunda olan ilçe belediyeleri zor durumda kalıyor. İlçe belediyelerine
ekonomik olarak destek olunmalı. Kısacası İlçe belediyelerinin yetkileri
artmalı. Büyükşehir belediyeleri de her ilçe belediyesine eşit miktarda
destek vermeli.”.

● Muhtarlar tarafından ilçe belediyelerinin, büyükşehir belediyelerine göre daha yakın ilişki
içerisinde oldukları vurgulanmıştır. Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin farklı siyasi görüş ve
partileri temsil etmesi, hizmetlerin etkin ve verimli sunulamamasına neden olmaktadır. Bir
muhtar tarafından aşağıda belirtilen şu ifadelerle durum açıklanmıştır:
“Belediyelerle muhtarların ilişkileri, başkanın yoğurt yiyişine göre
şekilleniyor. Günümüzde siyasi parti değişti diyelim. Hizmet alanları da
değişiyor otomatik olarak. Büyükşehir belediyeleri kendine yakın olan ilçe
belediyeleriyle çalışıyor. O ilçeye bağlı mahalleye daha iyi hizmet
götürülüyor”.

3.3.7.8 İlçe Belediyeleri ve Tarımsal Hizmetler
● Muhtarlar tarafından tarım ve hayvancılık hizmetlerine ilişkin büyükşehir ve ilçe
belediyelerinden gerçek anlamda destek alamadıkları belirtilmiştir. Muhtarlar ayrıca Tarım
ve Orman Bakanlığı ile belediyelerin ve vatandaşların daha koordineli şekilde çalışması
gerektiğini vurgulamışlardır.
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3.3.8. Akademisyen ve Uzmanlar ile Yapılan Görüşmeler Sonucunda Elde Edilen
Bulgular
Akademisyen ve Uzmanlar ile yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen bulgular aşağıdaki gibidir:
3.3.8.1 Devir Ve Tasfiye Komisyonlarına Yönelik Genel Görüşler
● Akademisyen ve uzman görüşlerine göre il özel idareleri ve köy yönetimlerinin tüzel
kişiliklerine son verilmesi, hizmetlerinin belediyelere devredilmesi başlı başına bir
sorundur. 6360 sayılı Yasanın ardından il özel idarelerine devirler yapılırken; illere göre
farklılıklar yaşandığı konusunda tartışmalar olduğu, akademisyen ve uzmanlar tarafından
belirtilmiştir.
3.3.8.2 6360 Sayılı Yasa Sonucunda Merkezi ve Yerel Yönetimler Arasındaki İlişki
● Akademisyen ve uzman görüşlerine göre 6360 sayılı Yasa ile birlikte il özel idareleri ve
köylerin tüzel kişilikleri kaldırılmıştır. Bu idarelerin genel yetkileri, büyükşehir belediyeleri
ve YİKOB’lara geçmiştir. Bu düzenleme sonucunda yerel yönetimlerden bahsederken; bir
belediye yönetiminin yanında YİKOB gibi merkezi idare sayılabilecek bir idare
oluşturulmuştur. Böyle bir düzenleme yerellik ilkesini sarsmış, yerleşim yerlerinde yerel
yönetimlerin gücünü olumsuz yönde etkileyen bir ilişki meydana getirmiştir. Akademisyen
ve uzman görüşlerine göre bu ilişki aşağıda belirtilen şu ifadelerle açıklanmıştır:
“İl özel idarelerinin ve köylerin tüzel kişilikleri kaldırılıyor. Yetki ilçe
belediyeleri, büyükşehir belediyeleri ve YİKOB’lara geçiyor. Yerel
yönetimleri konuşurken bir belediye yönetiminin yanında merkezi idare
sayılabilecek bir idareden bahsetmeye başladık. Tabiri caizse davul bir
yerde, tokmak bir yerde. Dolayısıyla bu ilişki nasıl bir ilişki? Bu durum
sonucunda yerleşim yerlerinde hem merkezi idare hem de yerel yönetim var
artık. Burada kamu idareleri ve ilişki bazında bir ikilik söz konusu. Yerel
yönetimler mutlaka denetlenmeli, fakat bu onların yetkilerini, varlık
sebeplerini elinden almamalı. Başka birimler oluşturularak özellikle yerel
yönetimlerin varlık sebepleri engellenmemeli. YİKOB bunu engelliyor çünkü bu
birimler merkezi idarenin başka bir görünümü olarak karşımıza çıkıyor”. 48

● Akademisyen ve uzmanlar, 6360 sayılı Yasa ile birlikte köy tüzel kişiliklerinin ortadan
kaldırılarak, yerelleşme anlamında olumsuz bir karar alındığına vurgu yapmışlardır.
Akademisyen ve uzmanlarbu durumun yerelde merkezileşme tartışmalarını beraberinde
getirdiğini; vatandaş odaklı, katılımcılı, saydam, etkin, yerelden yönetim anlayışının bu
süreçle beraber olumsuz etkilendiğine dair yorumlarda bulunmuşlardır.
● Akademisyen ve uzman görüşlerine göre akademik anlamda yapılan çalışmalar hem
vatandaşların hem de muhtarların köy tüzel kişiliğinin kaldırılarak mahalleye
48

YİKOB’ların kuruluş amaçları ve görevleri incelendiğinde temel amacın kamu yatırımlarının il sınırları içinde
izlenmesi ve koordinasyonu olduğu görülmektedir. Böyle olmakla birlikte ‘başkanın verdiği görevleri yerine getirir’
hükmü düzenlemede yer aldığından zaman zaman bu kuruluşlar ana amaçlarından çıkarak büyükşehir
belediyelerinin yaptıkları hizmetleri alanda uygulamaya başlamışlardır.
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dönüşmelerine olumsuz baktıkları, bu alanda sosyolojik ve aidiyet konusunda sorunlar
yaşandığını göstermektedir.
● Akademisyen ve uzmanlara göre, yerel yönetimlerin güçlendirilmesinden bahsederken
6360 sayılı Yasa ile yerel demokrasiyi, hizmet ve vatandaş odaklılığını zayıflatan bir
düzenleme yapılmıştır. Bu durum, idari yapıda bir boşluğun oluşmasına neden olmuştur.
Ayrıca akademisyen ve uzman görüşlerine göre yapılan bu idari düzenleme kurumsal
hafızanın ortadan kalkmasına da kaynaklık etmiştir. Bu duruma yönelik genel görüş aşağıda
belirtilen şu ifadelerle açıklanmıştır:
“Tek başına bir kurumu kaldırmak bu kadar kolay olmamalı çünkü kurumlar
hafızalarıyla var oluyorlar. Mevcut kurumsal hafızayı da ortadan kaldırmak
çok ciddi bir sarsıntı yaratıyor. Vatandaşın alıştığı bir kurumsal kültür var.
Bunu ortadan kaldırmak, yerine yenisini koymakla olumlu tepki almak
mümkün değil Deneme-yanılma yoluyla bunu yapıyoruz biz. Bu durumdan
başta vatandaş olmak üzere, belediye çalışanları, il özel idaresi personeli ve
muhtarlar şikayetçi. Bilimsel verileri ele almadan idari kararlarla yerelleşme
sürecini yönetmeye çalışıyoruz. Maalesef hata üstüne hata yapıyoruz”.

3.3.8.3 Kırsal Mahalleler, Köylerin Tüzel Kişiliği, Aidiyet ve Kültür
● Akademisyen ve uzman görüşlerine göre 442 sayılı Köy Kanununa göre köyün kendi mal
varlığı, tüzel kişiliği vardır. 2012 yılında tüzel kişiliklere son verilerek, bu yerleşim yerleri
mahalle olarak, belirsiz bir yapıya dönüşmektedirler. Bu durum köylerde yabancılaşma ve
aidiyet sorununu beraberinde getirmektedir.
● Akademisyen ve uzmanlar köyün köklü bir geleneğe sahip olduğu vurgusunu yapmışlardır.
Onlar köyü, imecenin güçlü olduğu, ekonomisi tarım-hayvancılığa dayanan, geleneğin, dini
duyguların güçlü olduğu toplumlar olarak tariflemektedirler. Onlara göre bu yerleşim
yerlerinin tüzel kişiliklerinin ellerinden alınması sonucuna aidiyet hemen yok olmasa da
yara alacaktır. Bu yerlerde kentli bilincinden veya kent aidiyetinden bahsetmek de mümkün
değildir. Bu duruma yönelik genel görüş aşağıda belirtilen şu ifadelerle açıklanmıştır:
“Merkez-yerel ilişkisini anne-baba-çocuk ilişkisine benzetiyorum. Sınırları
belirsiz, daha çok otorite üzerine kurulu bir ilişki. Kültürümüzün bir parçası
bu. Merkez hep yereli anlamayan, süreci algılayamayan bir durumda. Onun
için bu çıkmazdan bizim kurtulmamız mümkün değil. Köylerin durumu da
çocuğun elinden düzenini almak gibi. Damdan düşmek gibi bir durum. Bir
gecede bunu değiştirmekle mahalle olunmuyor. Süreci, uygulamalarımızı,
tabela üzerinde sınırlıyoruz. Köyü mahalle yaptığımızda mahalle olmuyor
orası. Kentli nüfusu %80’leri geçti, biz kentli olduk ama kentlileştik mi?
Hayır. Kırsal nüfusun kentli gibi davranmasını bekliyoruz. Ciddi
uyuşmazlıklar var bu konuda. Ciddi sosyolojik araştırmaların yapılması
gerekiyor. Büyükşehir modeli için de bu geçerli. Belli bir kültürün belli bir
kesimden alınması gibi bir durum bu”.

43

● Akademisyen ve uzmanlar, 2000’li yıllarda yerel yönetim reformlarının gerçekleştiğini
ancak köy yönetimlerinin bu düzenlemelerin dışında tutulduklarını belirtmişlerdir. Bu
durum zaten o dönemde de köylerin değersizleştirildiğini göstermektedir. 2012 yılında
yapılan düzenleme ile beraber köyler tamamen ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır. Bunun
yanında ekonomik anlamda da 6360 sayılı Yasa ile birlikte köyler tüzel kişiliklerini yitirince
yeni kentsel alanlar olarak faaliyet göstermeye başlamışlardır. Bu alanlara ilk 5 yıl süreyle
belirli konularda muafiyet tanınsa da artık yöre yaşayanları birtakım hizmetlere, emlak
vergisine ve katılma paylarına ücret ödemek durumunda kalmışlardır. Bu sebeple de
vatandaşların yeni düzenlemeden memnun oldukları düşünülmemelidir.
● Akademisyen ve uzmanlar tarafından, muhtarlık kurumu için ciddi bir düzenlemeye ihtiyaç
duyulduğu vurgulanmıştır. Özellikle mahalle muhtarları için bu düzenlemenin yapılması çok
önem arz etmektedir. Mahalle muhtarlıklarının durumunun netleşmesi, onların varlık
sebepleri için gereklidir. Bu duruma yönelik genel görüş aşağıda belirtilen şu ifadelerle
açıklanmıştır:
“Mahalle muhtarlıklarına gelecek olursak, bu yapılar daha etkin hale
getirilmelidir. Bunun mekanizmasını bilmiyorum ama başlı başına
muhtarlık ciddi bir düzenlemeye ihtiyaç duyuyor. Bunun daha önceki bir
toplantıda da tartışmıştık. Mahalle muhtarlığı nedir? Osmanlı’dan gelen bir
yapıdır. Ama neye benziyor? Yerel yönetim birimi değil, tüzel kişilik değil.
Nedir bu mahalle muhtarlıkları? Tam olarak ne olduğunu
tanımlayamadığımız bir yönetim biriminin nasıl daha etkin hale
getirileceğini bilemiyorum. Bu çerçevede 6360 ile bu yapılar nasıl daha etkin
hale getirilebilir? Kent konseylerine muhtarlar da katılıyor. Ancak ne kadar
etkin, ne kadar işlevsel orası da ayrı bir tartışma konusu. Bu haliyle 6360 ile
gelen yeni düzenle nasıl daha etkin hale getirilir? Bu soruya yanıt aramamız
gerekir”.

3.3.8.4 Kırsal Nitelikli Hizmet Sunumu
● Akademisyen ve uzman görüşlerine göre 6360 sayılı Yasa ile birlikte büyükşehir
belediyelerinin hizmet alanları genişlemiştir. Bu hizmetlerin etkin ve kaliteli sunulduğu da
tartışmaya açıktır. Özellikle kırsal nitelikli hizmetlerin tek merkezden sunumu daha
maliyetlidir. Bu durum sonucunda kırsal nitelikli hizmetlerin sunumunda hizmet alımı
devreye girmekte ve özelleştirmeler artmaktadır. Bu durumun yanında bazı büyükşehir
belediyelerinin yerel ürünleri, kooperatifçiliği desteklediği, yerel kalkınma programı
oluşturmaya çalıştığı gibi kırsal nitelikli hizmetlerin sunumuna yönelik çabaları da dikkat
çekicidir.
● Akademisyenler ve uzmanlara göre kırsal alanlar yerel kalkınma açısından çok önemlidir.
Bu noktada büyükşehir belediyelerinin örgütsel yapılanmalarını güçlendirerek kırsal
kalkınmaya yönelik yerel üretim araçlarıyla yeni kaynak alanları yaratmaları gerekmektedir.
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3.3.8.5 Kurumlararası eş güdüm
● Akademisyen ve uzman görüşlerine göre kamu yönetiminde en önemli sorun alanlarından
birisi her düzeyde yönetimler arasındaki eşgüdüm eksikliğidir. 6360 sayılı Yasa kapsamında
il özel idarelerinin kaldırılmasıyla oluşan eşgüdüm eksikliği YİKOB’lar tarafından
doldurulmaya çalışılmıştır. Ancak bu durum yeni bir eşgüdüm sorunu, yönetimsel coğrafi
alanların değiştirilmesi sorununu yaratmıştır.
● Akademisyen ve uzmanlara göre hizmetlerde ve yönetimde çok başlılık eşgüdümü
zorlaştırmaktadır. 6360 sayılı Yasa ile birlikte yörede bir yandan YİKOB’lar, bir yandan
belediye yönetimi, bir yandan da merkezin taşra örgütleri yetkili hale gelmiştir. İdari
anlamda da eş güdüm bir yerleşim yerinde aynı sınırlar içinde zorlaşmaktadır.
3.3.8.6 İlçe Belediyeleri ve Tarımsal Hizmetler
● Akademisyen ve uzmanlara göre kaynak üstünlüğü nedeniyle fiilen büyükşehir
belediyesilerinin yer yer üstlendikleri tarımsal nitelikli hizmetlerin ilçe belediyeleri ile
paylaşması gerekmektedir. Bu anlamda da yasal düzenlemenin yeniden ele alınması
önemlidir.
● Akademisyen ve uzman görüşlerine göre tarım politikaları ülkenin tarım stratejisi göz
önünde bulundurularak üst ölçekli olmalıdır. Merkez ve yerel arasında bu kapsamda
dengenin kurulması önemlidir.
3.3.9. Yüz Yüze Görüşmeler Sonunda Elde Edilen Genel Bulgular

Faaliyet dahilinde 8 farklı grupla yapılan yüz yüze görüşmelerin her birinin sonunda, uzmanlarımız
katılımcılardan mevcut büyükşehir belediye modelinin sürdürülebilirliğini ölçmek adına aşağıda
bulunan üç seçenekten birisini seçmesini istemiştir:
● SEÇENEK 1: Mevcut büyükşehir belediyesi modeli olduğu gibi korunsun, model diğer illere
uygulanmasın, il özel idaresi korunsun.
● "SEÇENEK 2: Büyükşehir belediyesi modeli diğer illere yaygınlaştırılmasın, ama diğer 51 ilin
özel idarelerinde iyileştirmeler yapılsın.
● SEÇENEK 3: Büyükşehir belediyesi modeli mevcut büyükşehirlerde iyileştirilerek yeniden
düzenlensin. Diğer illere de iyileştirilmiş şekliyle uygulansın. Tüm iller büyükşehir belediyesi
statüsü kazansın.
46 kişinin katıldığı odak grup toplantısında bu seçenekler 44 kişi tarafından yanıtlanmış, 2 kişi
tarafından ise yanıtsız bırakılmıştır. Uzmanlar tarafından tercih edilen seçenekler, sayılarına ve
odak grup toplantılarına göre aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Odak Grup
Büyükşehir
Yetkilileri

Seçenek-1
Belediye 6

İlçe Belediye Yetkilileri

1

Seçenek-2

Seçenek-3

0

2

0

3
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YİKOB Yetkilileri

2

1

2

Merkezi İdare Yetkilileri

0

2

0

Mahalle İdare Birliği ve 0
STK Yetkilileri

5

0

İl Özel İdaresi Yetkilileri

0

3

0

Muhtarlar

3

1

0

ve 0

3

0

15

7

Akademisyen
Uzmanlar

TOPLAM

12

Tabloda da yer alan sonuçlara göre, katılımcıların önemli çoğunluğu 6360 sayılı yasa ile gelen
büyükşehir belediye modelinin uygulamasının mevcut 30 ille sınırlı kalması, başka illere
yaygınlaştırılmaması gerektiğini belirtmiştir. Bunların yarıdan fazlası mevcut il özel idarelerinin
iyileştirilerek sürdürülmesi gerektiğini düşünmektedir.

4. DEĞERLENDİRME ve PROJEKSİYON
● Çalışma bulguları, neticesinde büyükşehir belediye sisteminin tüm Türkiye’ye
yaygınlaştırılması (81 ilin tümünde büyükşehir modeline geçilerek il özel idarelerinin
tamamen kaldırılması) düşüncesinin genel anlamda kabul görmediğine işaret etmektedir.
Ancak mevcut özel idare yapılanmasının devamı ile birlikte yeniden gözden geçirilmesi,
mevzuatta ve uygulamada yeni düzenlemeler yapılması da kaçınılmaz olduğu
düşünülmektedir.
● Ülkemizde 1960’lı yıllardan sonra belediyecilik modeli ‘güçlü başkan, daha az güçlü
belediye meclisi’ anlayışına uygun olarak düzenlenmiştir. Dolayısıyla büyükşehir modelinde
benimsenen belediye başkanlığı anlayışı bu genel eğilime uygundur. Ancak 5216 ve 6360
sayılı yasalardan sonra bu gücün çok daha fazla hissedildiği ilçe belediyeleri üzerinde de
güçlü bir hegemonya kurulduğu sık sık tekrar edilir olmuştur. Bu modelle hizmetlerin güçlü
bir başkanın yönetiminde daha hızlı, daha çabuk ve daha etkin verilebileceği görüşü
benimsenmiştir. Öte yandan, bu sistemin aynı zamanda siyasi iktidarın kendisine daha çok
oy vereceğini umduğu kesimlerin büyükşehir belediye başkanlığı seçimine dahil edilerek
yarışı kazanmada kendilerine avantaj sağlayacağımasıyla da ilintili olduğu söylenebilir.
● Hiç şüphesizdir ki tarım ve hayvancılık bir ülkenin olmazsa olmazıdır. Her şeyden önce
insanların doğru ve yeterli beslenmesi hayatlarını idame ettirmeleri açısından birinci
öncelikli konudur. Dolayısıyla bu sahada çalışmakta olan çiftçilerimiz ve hayvan
üreticilerimiz ülkemizin çok önemli ihtiyacını karşılayan emekçilerdir. Bu alanda emek
harcayan kişilerin sorunları, ihtiyaçları hiç şüphesizdir ki hem merkezi hükümetin hem de
yerel yönetimlerin sorumluluk alanlarına girmektedir. Elbette ki bu alanda temel
düzenleyici ve koordinatör merkezi idare olmakla birlikte yerel yönetimlere de önemli
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görevler düşmektedir. Nitekim, 5216 sayılı büyükşehir belediye kanununda bu görev
büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyelerine de verilmiştir. Böyle bir konunun yerel hizmet
olarak da değerlendirilmesi ülke açısından hiç şüphesizdir ki önemli bir gelişmedir. Ancak
yapılan çalışmalar kısaca değerlendirildiğinde anlaşılmaktadır ki bu alanda önemli
koordinasyon ve uygulama sorunları mevcuttur. Koordinasyon sağlaması beklenilen Tarım
ve Orman Bakanlığı bu süreçte istekli ve etkili değildir. Az sayıda iyi örnekler olmasına
rağmen genelde bakanlık yerel yönetimlerin bu konudaki çaba ve çalışmalarına ilgisiz
davranmaktadır. Yerel yönetimler ise sahada kendi uygun gördükleri bilimsel niteliği ve
öncelikleri tartışmalı yatırımlarda bulunmakta, üreticiye bazı destekler sağlamaktadırlar.
Fakat bunların gerçekten gerekli olup olmadığı ya da yerinde olup olmadığı
bilinmemektedir. Bu nedenle bazı durumlarda mükerrer veya birbirine aykırı faaliyetler de
olabilmektedir. Dolayısıyla çok iyi amaçlarla yasaya yerleştirilen bu hükmün, yani
‘büyükşehirlerin ve ilçe belediyelerinin tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her
türlü faaliyet ve hizmette bulunabilmelerinin’ ne yazık ki bu şartlar altında arzulanan
sonucu vermesi mümkün görünmemektedir. Nitekim bir belediye koyun ve düve
dağıtmakta, bir başkası fidan ve tohum vermekte, bir diğeri ise kooperatiflerle sorunlu
ilişkilere girmektedir. Böylelikle bu alanda harcanan kaynakların doğru amaçlarla harcanıp
harcanmadığı; yerinde olup olmadığı veya gerekip gerekmediği bir soru işareti olarak
önümüzde durmaktadır. Ne olursa olsun öncelikle merkezi hükümetin ve onun taşradaki
temsilcisi tarım ve orman il ve ilçe müdürlüklerinin bu koordinasyon eksikliğini bir an önce
gidermeleri öncelik taşımaktadır. Öte yandan yerel yönetimlerin kooperatiflerle olan
ilişkilerinde yasal sorunlar mevcuttur. Raporun bulgularına göre ilgilenilmesi ve üzerinde
çalışılması gereken önemli bir konu da bu hususun ele alınması ve belediyelerin
kooperatiflerle olan ilişkilerinin daha düzenli hale getirilmesidir.
● 6360 sayılı yasa ile yerel yönetimler alanında önemli bir değişiklik yapılıp büyükşehir
modelinin etkinliği daha da artırılmış olmasına ve buralarda bir yerel yönetim birimi olan il
özel idarelerinin kaldırılmış olmasına rağmen merkezi yönetimin kamu yatırımlarını izleme
ve koordine etme amacıyla büyükşehirlerde kurulan YİKOB’ların geçen süre içerisinde tüzel
kişiliklerini kazanmış olmaları ve valinin verdiği her görevi yapabiliyor olmaları sebebiyle,
sahada belediyelere bir alternatif gibi manzara çizmektedirler. Esas kuruluş amaçlarıcı
yatırımları izleme ve koordinasyonu sağlama olan bir birimin bizzat yatırımcı bir kuruluş gibi
sahada yer alması reformun ana amacına uygun düşmemektedir. Bu nedenle YİKOB’lara en
kısa zamanda kuruluş amacına uygun düzenlemeler yapılması, ihtiyacı olan personelin
sağlanması, mevcut personelin özlük haklarının güçlendirilmesi ve uygulamada belediyeye
rakip bir kurum olmaktan çıkarılması gerekmektedir.
● Tarımsal hizmetlerin hem merkezi idare, hem de büyükşehir ve ilçe belediyeleri eliyle
yürütülmesinin uygulamada duplikasyonlara yol açtığı ve kaynakların verimli kullanılmasını
engellediği anlaşılmaktadır Tarım ve Orman Bakanlığının ve onun taşra teşkilatı olan il ve
ilçe müdürlüklerinin bu konuda koordinatör birim olmaları icap ederken onların da
uygulamada bulunmaları sorunu ağırlaştırmaktadır. Var olan problemlerin çözümü için bu
ikili yapı mutlaka ortadan kaldırılmalıdır. Bu nedenle merkezi idarenin koordinasyonu
sağlayan, alandaki birimlerin ise teke indirilerek uygulamacı birimler durumuna getirilmesi
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ve bu amaçla tarım ve orman il ve ilçe müdürlüklerinin tüm teşkilatıyla beraber yerel
yönetimlere devri ciddi olarak düşünülmelidir.
● Yerel yönetimlerle merkezi idare arasındaki koordinasyonun sağlanmasını engelleyen
önemli bir konu da belediyelerin dahil oldukları siyasi partilerdir. Aynı partiye mensup
birimler arasında koordinasyon ve işbirliği daha kolay sağlanırken farklı partiler arasında
aynı uyumu görmek her zaman mümkün olamamaktadır.
● Büyükşehir modeli kurgulanırken daha güçlü büyükşehir, daha güçsüz ilçe belediyesi
modeli benimsenmiştir. Ancak 5216 sayılı büyükşehir yasasının yürürlüğe girdiği 2004
yılından beri görülmüştür ki güçsüz ilçeler uygulamada sorunları çözmede yetersiz
kalmaktadır. Oysa subsidiarite (yerindelik) ilkesi gereği hizmete en yakın birimin hizmeti
sunması esastır. İlçe belediyeleri bu görevleri yerine getiremeyince büyükşehir belediyeleri
başka çözümlere gitmişler, ilçelerde (ilçe belediyesinden ayrı olarak) temsilcilikler
açmışlardır. Tüm bunlar yerel yönetim geleneklerine ve reformun ana amacına aykırılık
teşkil etmektedirler. O nedenle tüm bu anlattıklarımızın yeniden değerlendirilerek ilçe
belediyelerinin yetki, kaynak ve personel bakımından güçlendirilmesi alandaki uygun
hizmetlerin bizzat onlar tarafından verilebilir hale getirilmesi aciliyet gerektirmektedir.
● Odak grup toplantılarının katılımcılarının bir bölümü il özel idarelerinin ilçelerdeki teşkilatı
olan ilçe özel idarelerinin yeterli fonksiyonları olmadığından kapatılmaları gerektiğini iddia
etseler bile kanaatimizce bu kuruluşlar yatırımcı bir kuruluş olan il özel idarelerinin
ilçelerdeki faaliyetlerini takip eden kurumlardır. Az sayıda personelle görev yapmaktadırlar.
Bu sebeple devamlarında yarar vardır. Öte yandan bu konuda bir başka görüş de, az sayıda
köyü olan ilçelerin özel idarelerinin birleştirilmesinin hizmetlerin daha verimli ve daha
rasyonel yerine getirilmesini sağlayacağını ifade etmektedir.
● Gerek literatür taramasında, gerekse yapılan yüz yüze görüşmelerde

büyükşehir belediyesi modelinin geri kalan 51 ilde de uygulanması konusunda
olumlu görüş verenlerin sayısı oldukça düşüktür. Bilim insanları ve odak grup
toplantısı katılımcıları il özel idaresi uygulamasının sürdürülmesini, ancak bu
alanda karşılaşılan sorunların giderilmesi gerektiğini vurgulamışlardır. Ayrıca
yeni büyükşehir yapılabilecek illerde daha detaylı ön çalışmalar yapılması,
daha derinlemesine incelemelerde bulunulmasını ve büyükşehir olma
kriterlerinin daha da zorlaştırılması önerilmiştir.
● Büyükşehir belediyesi çalışanları yeni düzenlemeyle sorumluluk alanlarına
giren kırsal alandaki mahallelere özel idarelerle kıyaslandığında daha fazla
hizmet götürdüklerini ifade etmişlerdir. Ancak, katılımcıların çoğunluğu,
alanda yaşayan vatandaşların önemli bir kısmı da bu konuda aksini
düşünmekte olduğunu belirtmişlerdir. Bu konunun daha net anlaşılabilmesi
için biraz daha zamana ihtiyaç olduğu kesindir.

48

5. KAYNAKLAR
Acar, M ve Yıldız, M. (2017) “6360 Sayılı Kanun’a Yönelik Literatür Taraması: Eleştiriler ve Öneriler”, Ankara.
Acar, O. K. ve Koç, M. (2016) “6360 Sayılı Kanun ile Birlikte Mahalleye Dönüşen Belde Mahalle Muhtarlıkları
ve Köy Muhtarlıklarının Yeni Durumu; Fethiye İlçesi Üzerinden Bir Değerlendirme”, Büyükşehir Yönetimi ve
İl Yönetiminin Yeni Yüzü, KAYSEM 10: 5-7 Mayıs 2016, İzmir.
Adıgüzel, Ş., & Tek, M. (2014). 6360 Sayılı Yasa ve Türkiye nin Büyükşehir Belediyesi Sisteminde Değişim:
Hatay Örneği Docplayer.Biz.Tr, 23(3). Çevrim içi: https://docplayer.biz.tr/1892575-6360-sayili-yasa-veturkiye-nin-buyuksehir-belediyesi-sisteminde-degisim-hatay-ornegi.html
Akıllı, H. ve Kızılboğa Özaslan, R. (2015), “6360 sayılı Kanun’a İlişkin Literatür Taraması”, Akdeniz Ü. İ.İ.B.F.
Dergisi, 30: 155 – 184.
Akman, Ç. (2015), Türkiye'de Mali Yerelleşme: Büyükşehir Belediyeleri Üzerinden Teorik, Yasal ve Algı
Ölçümüne Dayalı Bir İnceleme, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü.
Akman, Ç. ve Kalender, M. (2018), “Yerelde Yeni Bir Merkezi Yönetim Birimi: Yatırım İzleme ve Koordinasyon
Başkanlığı”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 73(4): 1025-1056
Apan, A. (2015), “Bütünşehir Modeli ve Taşra Yönetimine Etkileri”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 25(1):
1-24.
Arıkboğa, E. (2012), “Büyükşehir Belediye Modeli ve Reform”, Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2: 125
Arıkboğa, E., (2013) “Geçmişten Geleceğe Büyükşehir Modeli”, Yerel Politikalar (2013)
Arslan, E. (2019), “Fransa’da ve Türkiye’de Yerelleşme Politikaları: İl Özel İdareleri ve Büyükşehir
Belediyeleri Üzerinden Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 28(3): 43-71.
Arslan, M. (2018), “Güvenlik Koruculuğu Bağlamında 6360 Sayılı Kanun’un Değerlendirilmesi”, Strategic
Public Manafement Journal, 4(7): 44-58.
Arslan, R. (2016), Süreç Analizi Çerçevesinde Türkiye'de Büyükşehir Belediyesi Kurma ve Genişletme
Politikası, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Aşıgül, A. (2015), “6360 Sayılı Kanun’un Yerel Yönetim Birimi Olan Köylerde Yarattığı Dönüşüm; Zekeriyaköy
Örneği”, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Yerel Yönetimler, Kent
ve Çevre Çalışmaları.
49

Ayman Güler, B. (2012), Yasa Tasarısı Hakkında Mecliste Yapılan Konuşma, Ankara.

Azaklı, S ve Tek, H. (2016), İl Özel İdarelerinde Yeniden Yapılan(ama)ma Çabaları ve Uygulamada
Karşılaşılan Sorunlar.
Barbak, A. (2017), “6360 Sayılı Kanun ve İllerde İç Güvenlik Yönetiminde Değişim”, Mehmet Akif
Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(19): 231-253.
Belli, A. ve Aydın, A. (2017), “6360 Sayılı Kanun ve Yerelde Merkezileşme”, International Journal of
Social Science, (55): 401-413.
Bingöl, Y.; Yazıcı, E. ve Büyükakın, T. (2013), İl Sınırında Büyükşehir Belediye Modeli Kocaeli
Deneyimi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Yayınları,
Yayın No: 38, 1. Baskı.
Biricikoğlu, H.; Demirol Duyar, D. (2015),”6360 Sayılı Yasa’nın Genişleyen Büyükşehir Belediyesi
Hizmet Sınırının Etkinlik ve Verimliliğe Etkisi Bağlamında Değerlendirmesi: Sakarya Büyükşehir
Belediyesi Örneği”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(4):
369-393.
Cansever N. ve Batman, S. (2016), “Türkiye'de Bir Yerel Siyaset Aktörü Olarak İl Genel Meclisleri:
Isparta Örneği”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi CİEP Özel Sayısı,
760-784.
Ceylan, S., & Somuncu, M. (2018). Kırsal Alanların Dönüşümünü Kavramsal Bakımından Yeniden
Düşünmek. Presented at the TÜCAUM 30.Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, Ankara.
Çapar S. ve Demir, R. (2017), Türkiye’de Büyükşehir Yapılanması ve 6360 Sayılı Kanuna
Uygulayıcıların Bakışı, Mayıs, 2017, İçişleri Bakanlığı Araştırma ve Etütler Merkezi (AREM), Ankara.
Çavuş, B. (2017), Büyükşehir Belediyesi Olma Sürecinde Muğla İlinde Ulaşım Planlama Politika,
İlkeleri ve Pratikleri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü.
Çelikyay, H. (2014). Değişen Kent Yönetimi ve 6360 Sayılı Büyükşehir Yasası. SETA Perspektif, 101.
Çiftçi, F., & Tomar, A. (2013). Büyükşehir Yasasının İzmir Kırsalı Üzerine Olası Etkileri. TMMOB 2.
İzmir Kent Sempozyumu, 409–417.
Çolak, Ç. D.; Sağlam, H. ve Topal, A. (2017), “Bütünşehir Modelinin 2014 Belediye Başkanlığı
Seçimlerine Etkileri”, Çağdaş Yerel Yönetimler, 26(2): 1-47.
Daşcı, S. (2016), 6360 Sayılı Yasanın Kamu Hizmetlerinin Sunumuna Etkisi: Balıkesir Büyükşehir
Belediyesi Örneği, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü.
Demirkaya, Y. ve Koç, M. (2017), “6360 Sayılı Kanun İle Birlikte Mahalleye Dönüşen Köylerde
Değişimin Katılım Açısından Muhtarlığa Etkisi: Menteşe ve Seydikemer İlçeleri Üzerinden Bir
Değerlendirme”, Strategic Public Management Journal, 3(6): 124-149.

50

Ekinci, E. (2019, Aralık 16). Hizmet Sunumundan Hukukilik Boyutuna: 6360 Sayılı Kanuna Ait Akademik
Eleştiriler. Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi, 3(1), 89-115.
Eldem, H. (2016, Kış), “Sürdürülebilir Dağlık Alan Yönetimi Çerçevesinde 6360 Sayılı Büyükşehir
Belediyelerine İlişkin Kanunun Değerlendirilmesi”, Optimum: Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(1):
85-100.

Eryılmaz, B. (2015), Kamu Yönetimi: Düşünceler, Yapılar, Fonksiyonlar, Politikalar (8. Baskı),
Kocaeli: Umuttepe Yayınları.
Genç, F. N. ve Daşçı S. (2016), “Law No. 6360 Presentation of the Impact of Public Services: The
Case of Metropolitan Municipality Balıkesir”, Journal of Social and Humanities Sciences Research,
6(2): 1-32
Gökhan, H., & Üniversitesi, M. (2015). 6360 Sayılı Büyükşehir Yasası ve Kamu Personelinin durumu AKÜ İİBF
Dergisi-Cilt: XVII Sayı: 2 Yıl: 6360 Sayılı Büyükşehir Yasası ve Kamu Personelinin Durumu The Metropolitan
Law No. 6360 and Status of Public Personnel. Journal of Economics and Administrative Sciences, 17(1), 131–
138. https://doi.org/10.5578/jeas.10183.
Gözler, K. (2013, Şubat), “6360 Sayılı Kanun Hakkında Eleştiriler: Yirmi Dokuz İlde İl Özel İdareleri ve Köylerin
Kaldırılması ve İlçe Belediyelerinin Büyükşehir İlçe Belediyesi Hâline Dönüştürülmesi Anayasamıza Uygun
mudur?”, Legal Hukuk Dergisi, 11(122): 37-82. Çevrimiçi: http://www.idare.gen.tr/6360-elestiriler.pdf,
Erişim Tarihi: 17 Temmuz 2017.
Gözüaçık, H. (2014), 5393 ve 6360 Sayılı Kanunların Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Kapsamında
Değerlendirilmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Güler,
B.
A.
(2004),
5197
sayılı
İl
Özel
İdaresi
Kanunu
http://80.251.40.59/politics.ankara.edu.tr/bguler/pdf/ioi-son.pdf, 26.06.2013.

Üzerine,

Günal, A.; Atvur, S. ve Okudan D. K. (2014), “6360 Sayılı Yasanın Yerelleşme Bağlamında
Değerlendirilmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(3):
55-70.
Kalkan, Y. (2018), 6360 Sayılı Kanunun Kırsal Gelişime Etkisinin İncelenmesi: Van Büyükşehir
Belediyesi Örneği, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Coğrafya Anabilim Dalı.
Karaarslan, M. (2013), “Nasıl Bir Yerel Yönetim? 6360 Sayılı Kanun Üzerine Bir Değerlendirme”,
Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 17-18(26-27-28-29): 123-162.
Karaman, Z. T. (2016), “Büyükşehir Yönetimi ve İl Yönetiminin Yeni Yüzü”, 10. Kamu Yönetimi
Sempozyumu KAYSEM10, 5-7 Mayıs 2020

51

Karayel, Y. E. (2016), 5227 Sayılı Kanun'un İncelenmesi ve Bu Kanunun Öngördüğü Yerelleşme
Sisteminin 6360 Sayılı Kanun'la Karşılaştırılması, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muş Alpaslan
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Keleş, Ruşen (2009), Yerinden Yönetim ve Siyaset, Cem yay., İstanbul.
Kızılboğa, R. ve Alıcı, O. V. (2013), “Türkiye’de Kırsal Alan Belediyeciliği ve Büyükşehir
Belediyelerinde İl Mülki Sınırı Uygulaması”, Türk İdare Dergisi, 476: 353-381.
Kızılboğa, R. ve Özaslan, K. (2013), “İl Özel İdaresi İle Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın
Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi”, Bulut, Y.; Eren, V.; Karakaya, S. ve Aydın, A. (der.) Kuramdan
Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar - Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM 8)
Pegem Akademi, Ankara, 789-802.
Koç, M. (2018). The Role of the Neighborhood Mukhtars in Participation via City Councils: Muğla
Experience. Innovation and Global Issues in Social Sciences Platform. Presented at the INGLOBEIII, Antalya.
Koyuncu, E. ve Köroğlu ,T. (Kasım 2012), Büyükşehirler Tasarısı Üzerine Bir Değerlendirme, TEPAV,
Çevrimiçi:
http://www.tepav.org.tr/upload/files/13524625179.Buyuksehirler_Tasarisi_Uzerine_Bir_Degerlendirme.pdf, Erişim Tarihi: 12 Ağustos 2017.
Küçük, H. (2017), “İtalya ve Türkiye’de Yerel Özerklik: Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme”, Van
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, KAYFOR 14 (Özel Sayı): 932-953.
Mengi, A. ve Dağlı, Z. (2017), “6360 Sayılı Yasanın Getirdiği Genişletilmiş Büyükşehir Modelinin
Belediyelerin Hizmet Sunum Performansına Etkileri Üzerine Bir Araştırma”, Siyaset, Ekonomi ve
Yönetim Araştırmaları Dergisi, 5(4): 1-21.
Mutlu, A. (2013), “6360 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu: Kanunda Kıra, Kırda Kanuna Bakış”,
Türkiz Siyaset ve Kültür Dergisi, 21(5): 1-11.
Oğuz, E. (2013), “Bütünşehir Yasası Hakkında Bir Değerlendirme”, TMMOB Şehir Plancıları Odası
Haber Bülteni- Kadın Özel Eki, s. 36-37.
OKCU, Murat; Hüseyin ÖZGÜR, Nilüfer NEGİZ, Pınar SAVAŞ YAVUZÇEHRE, Gökçen KILINÇ ÜRKMEZ,
Elvettin AKMAN, Çiğdem AKMAN, Tolgahan AYDINER (2017) “Türkiye'de Büyükşehir
Belediyelerinde Hizmet Sunumuna İlişkin Öneriler: Yedi Bölge ve Yedi Büyük Kentte Vatandaşların
Görüşleri”, Uluslararası Büyükçekmece Sempozyumu: Belediyelerin Geleceği ve Yeni Yaklaşımlar,
Cilt 2 / The Future of Municipalities and New Approaches, Volume 2, (Editörler: Prof. Mahmut
GÜLER ve A. Menaf TURAN), Büyükçekmece Belediyesi, Marmara Belediyeler Birliği Kültür
Yayınları, Fatih, İstanbul, TAKIM ISBN: 978-605-67424-6-0, 2. CİLT ISBN: 978-605-67424-8-4, ss.
182-196.
Oktay, T. (2016), “6360 sayılı Kanuna Dayalı Büyükşehir Belediye Reformunu Anlama ve
Anlamlandırma”, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, I/1: 71-131.
Osmanlı, N., Eruç, R., & Ercan, E. D. (2018). Yeni Büyükşehir Belediyesi Yasasının Kent Mekansal
Planlamasına Etkileri: Konya Örneği. Planlamada Kırsal Alanlar ve Bölge. Presented at the 8 Kasım Dünya
Şehircilik Günü 41.Kolokyumu, Konya.

52

Özdemir, H., & Demirkanoğlu, Y. (2015). “6360 Sayılı Yasaya Adalet Ve Kalkınma Partisi’nin Muhafazakâr
Demokrat Kimlik Tanımı Üzerinden Bakış: Pekişen İktidarla Merkezileşen Yerel Yönetime Doğru”, Sosyal
Bilimler Dergisi, 8(2), 114–149.
Özel, M. (2016). 6360 Sayılı Kanun ile İl Özel İdarelerinden YİKOB’lara Geçiş Süreci: Diyarbakır Örneği. Kamu
Yönetimi Sempozyumu. Presented at the KAYSEM - 10.
Özgür, H. ve Savaş Yavuzçehre, P. (2016), “Türkiye’nin Büyükşehir Belediyesi Sistemi: 1982-2015”, Çankırı
Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1): 903-926.
Özsalmanlı, A. Y. ve Pank, Ç. (2012), “Muğla’da Büyükşehir Belediyesi Yapılanması Sürecine İlişkin Bir
Değerlendirme”, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2: 1-26.
Pank, Ç. (Aralık 2016), “6360 Sayılı Yasa ile Birlikte Bürokraside Meydana Gelen Değişim”, Uluslararası
Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(47): 909-?

Parlak, B. (2005), Tarihi Perspektifte ve Reform Sürecinde İl Özel İdareleri. Hüseyin Özgür ve
Muhammet Kösecik (Ed.), Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar–I: Reform içinde (s.175-200),
Ankara: Nobel.
Polatoğlu, A. (2015), “Büyükşehir Belediye Modeli ve Türkiye’de Uygulanması Üzerine
Düşünceler”, Sosyal Bilimler Dergisi/Journal of Social Sciences, 8(1): 43-62
Sadioğlu, U.; Özacit, İ. ve Ömürgönülşen, U. (2016), “Yeni Büyükşehir Belediyesi Modeli: Türkiye’de
Değişen/değişmeyen Merkezileşme ve Adem-i Merkezileşme Politikaları”, Yasama Dergisi, 30: 7092.
Sağır, H., & Yalçın, E. (2016). 6360 Sayılı Kanun Sonrası Kentteki Tarımsal Faaliyetlerde Belediyenin
Rolü: Konya Büyükşehir Belediyesi Örneği. Büyükşehir Yönetimi ve İl Yönetiminin Yeni Yüzü.
Presented at the 10. Kamu Yönetimi Sempozyumu, İzmir.
Taşcıer, A. M. (2018), “Neoliberalizmde Merkezileşme-Yerelleşme Gerilimi: İl Özel İdareleri, YİKOB
Örnekleri ve Yerelde Merkezileşme” Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(14): 650-662.
Tekin, Ö. F. (2016). 6360 Sayılı Yasanın Büyükşehirlere Bağlı İlçeler Bağlamında Getirdiği Değişim:
Bozkır İlçesi Örneği. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayınları: 9. Presented at
the Uluslararası Sempozyum: Geçmişten Günümüze Bozkır, Konya.
Tekin, Ö. F. ve Söylemez, A. (2016), “Türkiye’de Büyükşehir Yönetimi ve 6360 Sayılı Yasanın
Getirdiği Değişim: Konya Örneği”, Kamu Yönetiminde Değişimin Yönü ve Etkileri (KAYFOR 13 Bildiri
Kitabı), Konya: 1435-1449.
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi (2013), Büyükşehir Olmanın
Tekirdağ’a Etkileri Paneli, 23.03.2013, HKMO İstanbul Şubesi Yayını, İstanbul.

53

Uzun, A. (2016), Samsun'da Kentsel Yerleşimin Kırsal Alanlara Yayılımı ve Getirdiği Yapısal ve
Çevresel Sorunlar, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 19 Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü.
Ünal, Yücel (1982), Kentleşmenin Yönetimsel Sorunları Üzerine Bir İnceleme, Teknik Üniversite
Matbaası, İstanbul.
Yetkin, O. (2017) 6360 Sayılı Yasa İle Büyükşehir Olan Muğla İlinde Yerel Kamu Hizmetlerinin
Dönüşümünün Marmaris İlçesi Özelinde İncelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı.
Zengin, G. (2013). Her Yer Büyükşehir, Her Hizmet Etkin ve Verimli! 6360 Sayılı Kanun’a Yönelik Eleştirel Bir
Yaklaşım. Kent Yönetimi ve Planlama, 463–491.
1961 Anayasası, madde 115 ve 116, http://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa61.htm, 04.02.2014.
1982 Anayasası, madde 127, http://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf , 04.02.2014.

54

55

EK-1: LİTERATÜR ARAŞTIRMA TABLOSU
KRİTER

KONU

PROBLEM / TESPİT

Devir, Tasfiye
ve
Paylaştırma

İl
Özel
İdarelerinin
Kapatılması

Devir, Tasfiye
ve
Paylaştırma

İl
Özel
İdarelerinin
Kapatılması

Devir, Tasfiye
ve
Paylaştırma

İl
Özel
İdarelerinin
Kapatılması

ÖNERİ

REFERANS KAYNAK

GÖRÜŞ
NİTELİĞİ

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu,
Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu’nun kapanan
İl Özel İdarenin mallarını dağıtırken hiçbir şey
bırakılmadığını ifade etmiştir. (Oysa ki kapatılan
idarelerin ardından menkul ve gayrimenkuller
dağıtılırken belediyeye az da olsa pay verilmiştir).

Akman, Ç. (2015), Türkiye'de
Mali Yerelleşme: Büyükşehir
Belediyeleri Üzerinden Teorik,
Yasal ve Algı Ölçümüne Dayalı
Bir İnceleme.

OLUMSUZ

Yeni Kanun'la yetki Valinin başkanlığında kurulacak
Devir ve Tasfiye Komisyonuna bırakılmıştır. Komisyon İl
özel idarelerinin varlıklarını üstlendiği görev ve
sorumluluklarla birlikte bakanlıklar ve taşra
teşkilatlarına valiliğe, büyükşehir belediyelerine bağlı
kuruluşlarına ve ilçe belediyelerine devri söz konusu
olacaktır.

Çiftçi, F., & Tomar, A. (2013).
Büyükşehir Yasasının İzmir
Kırsalı Üzerine Olası Etkileri.

OLUMSUZ

Gözler, K. (2013, Şubat), “6360
Sayılı Kanun Hakkında Eleştiriler:
Yirmi Dokuz İlde İl Özel İdareleri
ve Köylerin Kaldırılması ve İlçe
Belediyelerinin Büyükşehir İlçe
Belediyesi
Hâline
Dönüştürülmesi Anayasamıza
Uygun mudur?”

OLUMSUZ

Yapılması gereken şey, gelir yokluğundan yerine
getirilmeyen kamu hizmetlerini merkezî idareye
veya il özel idarelerine devretmek değil, köylere
gelir kaynakları temin etmektir.
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Genel

YİKOB'lar

Yapılan saha çalışmalarında çıkan sonuca göre YİKOB
Hakkında Genel Değerlendirme:
İl Özel İdaresinin Kapatılması: Olumlu
Yeni Bir Vesayet Makamı Haline Gelmesi: Olumsuz

Akman, Ç. (2015), Türkiye'de
Mali Yerelleşme: Büyükşehir
Belediyeleri Üzerinden Teorik,
Yasal ve Algı Ölçümüne Dayalı
Bir İnceleme.

ÇEKİMSER

Akman, Ç. ve Kalender, M.
(2018), “Yerelde Yeni Bir
Merkezi Yönetim Birimi: Yatırım
İzleme
ve
Koordinasyon
Başkanlığı”

OLUMSUZ

Arslan, R. (2016), Süreç Analizi
Çerçevesinde
Türkiye'de
Büyükşehir Belediyesi Kurma ve
Genişletme Politikası.

OLUMSUZ

YİKOB'ların Kurulması: Olumlu
Yerellik İlkesine Uygunluk: Olumlu
Tüzel Kişiliğe Sahip Olması: Olumlu
Yatırım ve Hizmetlerin Etkin Olarak Yapılması,
İzlenmesi ve Denetlenmesi: Olumlu
Valinin Seçimle Gelmesi: Olumlu
YİKOB'ların Atama Yoluyla Oluşturulması: Olumlu
Tüm İllerde YİKOB'ların Kurulması: Olumlu
Genel

YİKOB'lar

Büyükşehirlerde il özel idarelerinin kaldırılmasından
kaynaklanabilecek sorunları önlemek ve çözmek
amacıyla da valiye bağlı, kamu tüzel kişiliğine haiz ve
özel bütçeli YİKOB’lar kurulmuştur. Ancak böyle önemli
bir değişikliğin nedenleri ve etkileri hala tam anlamıyla
ifade edilememektedir.

Genel

6360
Sayılı
Kanun’un
Getirdikleri

6360 sayılı Kanun ile büyükşehir belediye sisteminde
yapılan değişiklikle yeni büyükşehir belediyesi
sistemine geçişin çok hızlı ve sert olduğuna dair
eleştiriler mevcuttur.

Yumuşak geçiş adına 6360 sayılı Kanun’la
öncelikle, pilot olarak seçilen bir il ya da birden
fazla ilde yeni büyükşehir belediyesi kurularak
uygulanabilirdi; yeni büyükşehir belediyesi
kurulmayarak Erzurum, Eskişehir, Samsun gibi
illerin büyükşehir belediyelerinde pilot uygulama
yapılabilirdi ve bu büyükşehir belediyelerinde
yeni sistemin uygulanması ve uygulamaların
bilimsel ve teknik ölçütlerle analiz edilmesiyle
sistemin olumlu/olumsuz yanları belirlenebilirdi.
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Genel

6360
Sayılı
Kanun’un
Getirdikleri

Ökmen’e ve Parlak’a (2013: 315) göre, 6360 sayılı
Kanun, optimal ölçek konusunda liberal Batı
demokrasilerindeki eğilimlere uygun düşmektedir.
Yerel yönetim kademelerinin ve birimlerinin sayılarının
azaltılarak optimal yönetim alanına ulaşılması politikası
geçtiğimiz yüzyılın özellikle son çeyreğinden itibaren
rağbet gören bir idari reform uygulamasıdır. Bununla
en ekonomik düzeyde hizmet ve yatırımların
sağlanması ve “alan ve nüfus optimalitesi” elde
edilmesi amaçlanmaktadır. Bu uygulama ABD’de bir
yerel yönetim türü olan okul bölgeleri ile sınırlı iken
Almanya ve Büyük Britanya başta olmak üzere bazı
Avrupa ülkelerinde belediyeler kadar il ve ilçeler de
kendi aralarında birleştirilerek optimal ölçeğin
yakalanması hedeflenmiştir.

Arslan, R. (2016), Süreç Analizi
Çerçevesinde
Türkiye'de
Büyükşehir Belediyesi Kurma ve
Genişletme Politikası.

OLUMLU

Genel

Mahalli İdare
Birlikleri

Ankete katılanların çoğunluğunun büyükşehir belediye
modeli öncesine dönülmesi ve mahalli idare
birliklerinin tekrar kurulması fikirlerine katılmadıkları
da görülmüştür.

Genç, F. N. ve Daşçı S. (2016),
“Law No. 6360 Presentation of
the Impact of Public Services:
The Case of Metropolitan
Municipality Balıkesir”

OLUMLU

Genel

Köylerin Tüzel
Kişiliğinin
Kaldırılması

Yüzyıllık bir mevzuat il özel idarelerini ve köyleri tüzel
kişi olarak kabul edip, bu varsayımla düzenleme
yapmıştır. 6360 sayılı Kanunu yazanların, mevzuatta
köylerin tüzel kişi olduğu varsayımıyla yapılan bütün
düzenlemeleri öngörüp, onlar için tek tek çözüm
getirmiş olmaları mümkün değildir. Öngördükleri
noktalarda da uygulamada yığınla sorun çıkacaktır.

Gözler, K. (2013, Şubat), “6360
Sayılı Kanun Hakkında Eleştiriler:
Yirmi Dokuz İlde İl Özel İdareleri
ve Köylerin Kaldırılması ve İlçe
Belediyelerinin Büyükşehir İlçe
Belediyesi
Hâline
Dönüştürülmesi Anayasamıza
Uygun mudur?”

OLUMSUZ
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Hakkaniyet

6360
Sayılı
Kanun’un
Getirdikleri

İl özel idareleri, köyler ve belediyeler anayasal temelli
mahalli idarelerdir (Anayasa, m.127/1). Gözler (2013)
ve Derdiman (2012), Anayasa değişikliği yapılmadan
veya mülki bölümleme olan “il” kaldırılmadan bu yerel
idarelerin (il özel idarelerinin) kaldırılmalarının
Anayasaya aykırı olduğu konusunda birleşmişlerdir.

Akıllı, H. ve Kızılboğa Özaslan, R.
(2015), “6360 sayılı Kanun’a
İlişkin Literatür Taraması”

OLUMSUZ

Hakkaniyet

İl
Özel
İdarelerinin
Kapatılması

Bu düzenlemenin Anayasanın 127. maddesine aykırı
olduğu savunulmuşsa da yüksek mahkeme (AYM) bu
iddiaları reddetmiştir. Mahkeme söz konusu maddede
geçen “il, belediye veya köy” ifadesinden hareket
ederek köy, belediye ve il özel idaresi şeklinde üç tür
idarenin olduğunu kabul etmektedir. Karara göre
anayasa mahkemesi bir ilde bahsi geçen şekilde üç tür
idarenin olmasının zorunlu olmadığını ifade
etmektedir.

Çavuş, B. (2017), Büyükşehir
Belediyesi Olma Sürecinde
Muğla İlinde Ulaşım Planlama
Politika, İlkeleri ve Pratikleri.

OLUMLU

Hakkaniyet

İl
Özel
İdarelerinin
Kapatılması

Köy halkının mahallî müşterek ihtiyaçlarının karar
organları kendisi tarafından seçilen köy idaresi yerine
bir başka idare tarafından karşılanması Anayasamıza
aykırı olur. Keza köyün bir belediyenin mahallesi hâline
dönüştürülmesi, yine Anayasamıza aykırı olur. Zira
‘mahalle sakinleri’ne dönüştürülen bu insanlar,
gerçekte, Anayasa m.127/1 uyarınca bir “köy
halkı”dırlar ve bir köy halkı olarak mahallî müşterek
ihtiyaçlarını karşılayacak kamu tüzel kişilerinin karar
organlarının bütünüyle kendileri tarafından seçilmesi
gerekir. Köy halkının, “köy halkı” olarak, il halkının “il
halkı” olarak kalmaya anayasal hakları vardır. 6360
sayılı Kanun bu hakları çiğnemektedir.

Gözler, K. (2013, Şubat), “6360
Sayılı Kanun Hakkında Eleştiriler:
Yirmi Dokuz İlde İl Özel İdareleri
ve Köylerin Kaldırılması ve İlçe
Belediyelerinin Büyükşehir İlçe
Belediyesi
Hâline
Dönüştürülmesi Anayasamıza
Uygun mudur?”

OLUMSUZ

İstanbul ilinin sınırları içinde kalan arazinin
yüzölçümü olarak büyük bir kısmı bugün evlerle
kaplanmış, yani meskûn mahal hâline gelmiştir.
İstanbul ilinin meskûn mahal hâline gelmiş
kısmında il özel idaresine gerek olmadığı
söylenebilir. Ancak bu yargı, İstanbul ili için bile
tam olarak doğru bir yargı değildir.
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Hakkaniyet

Köylerin Tüzel
Kişiliğinin
Kaldırılması

Köydeki kamu hizmetleri, köy tarafından değil de
merkezî idare (valilik ve kaymakamlıklar), il özel idaresi
veya köylere hizmet götürme birlikleri tarafından
yerine getirildiğinde, köyün diğer idarelere karşı bir
özerkliği kalmamakta, keza köyde köy idaresi için
yapılan seçimlerin bir anlamı kalmamakta, köy
demokrasisi içi boş bir kavrama dönüşmektedir.

Gözler, K. (2013, Şubat), “6360
Sayılı Kanun Hakkında Eleştiriler:
Yirmi Dokuz İlde İl Özel İdareleri
ve Köylerin Kaldırılması ve İlçe
Belediyelerinin Büyükşehir İlçe
Belediyesi
Hâline
Dönüştürülmesi Anayasamıza
Uygun mudur?”

OLUMSUZ

Hakkaniyet

İl
Özel
İdarelerinin
Kapatılması

İl özel idareleri, belediye ve köylerin tüzel kişiliklerinin
kaldırılması ve yerel yönetimlerin sınır değişikliklerine
ilişkin düzenlemeler, 6360’ın 1’inci maddesindeki gibi
değil de AYYÖŞ'ün 5’inci maddesinde yer alan “yerel
yönetimlerin sınırlarında, mevzuatın el verdiği
durumlarda ve mümkünse bir referandum yoluyla…”
hükmü doğrultusunda, daha demokratik bir uygulama
olan yerel halka danışılarak yapılması gerekmektedir.

Gözüaçık, H. (2014), 5393 ve
6360 Sayılı Kanunların Avrupa
Yerel Yönetimler Özerklik Şartı
Kapsamında Değerlendirilmesi.

OLUMSUZ

Hakkaniyet

İl
Özel
İdarelerinin
Kapatılması

Gözüaçık, H. (2014), 5393 ve
6360 Sayılı Kanunların Avrupa
Yerel Yönetimler Özerklik Şartı
Kapsamında Değerlendirilmesi.

OLUMSUZ

Hakkaniyet

İl
Özel
İdarelerinin
Kapatılması

Kızılboğa, R. ve Özaslan, K.
(2013), “İl Özel İdaresi İle Yatırım
İzleme
ve
Koordinasyon
Başkanlığı’nın
Karşılaştırmalı
Olarak İncelenmesi”

OLUMSUZ

Tüzel kişiliğin kaldırılması gibi önemli bir
karardan doğrudan etkilenecek olan yerel halkın
görüşleri dikkate alınarak referandum yapılması
durumunda, ortaya çıkan sonuçlara göre isteyen
yerel
yönetim
birimi
tüzel
kişiliğini
kaybetmeyerek varlığını koruyabilir isteyen yerel
yönetim birimi de merkeze bağlanabilme
imkanına sahip olabilirdi.
5302 sayılı Kanun’un 4. maddesinde “il özel idaresi, ilin
kurulmasına dair kanunla kurulur ve ilin kaldırılmasıyla
tüzel kişiliği sona erer” denilmektedir. 6360 sayılı
Kanuna dayanarak 30 ilde il özel idaresinin kaldırılması
5302 sayılı Kanun’un bu maddesine aykırılık teşkil
etmektedir. (AYM Kararı)
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Hakkaniyet

İl
Özel
İdarelerinin
Kapatılması

1982 Anayasası’nda yerel yönetim tanımının aksine bir
yapılanmaya gidildiği belirtilmekte ve bunun hem
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartına hem de
subsidiarite ilkesine ters düştüğü vurgulanmaktadır.

Kızılboğa, R. ve Özaslan, K.
(2013), “İl Özel İdaresi İle Yatırım
İzleme
ve
Koordinasyon
Başkanlığı’nın
Karşılaştırmalı
Olarak İncelenmesi”

OLUMSUZ

Hizmet
Sunumu

YİKOB'lar

YİKOB'ların sevk ve idaresi, illerde valilik, ilçelerde ise
kaymakamlar tarafından yerine getirilecektir. Yerelde
merkezin ağırlığının artmasına da neden olabilecek bu
düzenleme ile seçilmiş organları olan il özel idarelerinin
yerine yetkileri genişletilmiş bir valilik kurumu
yerleştirilmiştir. Bu durum, mülki idare amirleri ile
belediyeler arasında sorun ve anlaşmazlıkların
yaşanmasına sebep olacaktır.

Adıgüzel, Ş., & Tek, M. (2014).
6360 Sayılı Yasa ve Türkiye nin
Büyükşehir
Belediyesi
Sisteminde Değişim: Hatay
Örneği

OLUMSUZ

Hizmet
Sunumu

İl
Özel
İdarelerinin
Kapatılması

İncelenen literatür çalışmalarında il özel idarelerin
kapatılması büyükşehir belediyelerinin hizmet yükünü
artıracak bir düzenleme olarak değerlendirilmektedir

Akıllı, H. ve Kızılboğa Özaslan, R.
(2015), “6360 sayılı Kanun’a
İlişkin Literatür Taraması”

OLUMSUZ

Hizmet
Sunumu

Mahalli İdare
Birlikleri

Büyükşehirlerde köylere hizmet götürme birlikleri gibi
geleneksel ve yerel hizmet üretme mekanizmalarının
atıl hale geleceği (kaldırılıyor) ve bu nedenle de hizmet
sunum kapasitesinin azalacağı ve hizmet maliyetinin
artacağı (Gürbüz, 2012: 35) ve hükümetin artık
merkezden Köylerin Altyapısının Desteklenmesi
(KÖYDES) benzeri projeleri uygulama olanağının
kalmayacağı dile getirilmiştir.

Akıllı, H. ve Kızılboğa Özaslan, R.
(2015), “6360 sayılı Kanun’a
İlişkin Literatür Taraması”

OLUMSUZ
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Hizmet
Sunumu

İl
Özel
İdarelerinin
Kapatılması

Bu modelde il özel idarelerinin kaldırılması anlamlı
görülmektedir.

Hizmet
Sunumu

İl
Özel
İdarelerinin
Kapatılması

6360 sayılı kanun öncesinde köyleri için hizmet
taleplerini başında valinin bulunduğu il özel idarelerine
bildiren ve olanaklar ölçüsünde sonuç da alan korucu
köylerinin muhtarları, kanun sonrasında taleplerini,
büyükşehir belediyelerine yapmak durumunda
kalmışlardır. Bu durum korucu köylerinin belediye
hizmetlerinden eşit biçimde yararlanmalarının önünde
engeller yaratmaktadır.

Hizmet
Sunumu

İl
Özel
İdarelerinin
Kapatılması

İl Özel İdarelerinin kaldırılması ve görevlerinin tek
elden yürütülecek olması hizmet etkinliği, verimlik ve
kaynak kullanımı açısından önemli bir basamaktır.

İl özel idarelerinin bazı yetkileri, MAS
(Metropoliten Alan Sınırı) dışında yeni kurulacak
belediyelere devredilebilir. Zaten bu modele
geçildiğinde, il özel idaresinin belediye sınırları
dışında bir yetkisi kalmamış olacaktır. Ancak MAS
içinde ve il bütünündeki yetkilerini tartışmak
gerekir. Bu yetkilerin olduğu haliyle BŞB’ye
devredilmesi, bir delegasyon (asli yetkili olmayıp
Bakanlık tarafından yetkilendirme) sorununa yol
açabilir. Dolayısıyla il özel idarelerinin
kaldırılması, ancak bu alanlardaki yetkilerin asli
yetki olarak duruma göre BŞB ile alt kademe
belediyeler arasında paylaştırılması anlamlı
olacaktır.

İl Özel İdarelerinden devredilen hizmet
birimlerinin büyükşehir hizmet birimleriyle
uyumlu çalışabilmeleri için gerekli koordinasyon
çalışmaları yapılmalıdır.

Arıkboğa, E. (2012), “Büyükşehir
Belediye Modeli ve Reform”

OLUMLU

Arslan, M. (2018), “Güvenlik
Koruculuğu Bağlamında 6360
Sayılı
Kanun’un
Değerlendirilmesi”

OLUMSUZ

Çelikyay, H. (2014). Değişen Kent
Yönetimi ve 6360 Sayılı
Büyükşehir Yasası.

OLUMLU
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Hizmet
Sunumu

Köylerin Tüzel
Kişiliğinin
Kaldırılması

Kırsal alana yapılacak hizmetlerde de kentin öncelikleri
karşısında köylerin olumsuz etkilenebileceği; köy
halkının daha önce sadece il özel idaresinden aldığı
hizmetin artık hem büyükşehir belediyesinden hem de
büyükşehir ilçe belediyesinden almasının köye yönelik
hizmetlerin bütünlüğünü bozacağı gibi eleştirilerde de
bulunulmaktadır.

Ekinci, E. (2019, Aralık 16).
Hizmet Sunumundan Hukukilik
Boyutuna: 6360 Sayılı Kanuna
Ait Akademik Eleştiriler.

OLUMSUZ

Hizmet
Sunumu

Köylerin Tüzel
Kişiliğinin
Kaldırılması

Balıkesir özelinde yapılan saha çalışması neticesinde,
köylerin mahalleye dönüşmesiyle, ilçe merkezine çok
uzak olan yeni oluşan mahallelere hizmet sunmak
zorunda kalan belediyenin, toplu halde bulunan önceki
hizmet yerlerine nazaran hizmet etkinliğinde bir
azalmanın olduğu görülmüştür.

Genç, F. N. ve Daşçı S. (2016),
“Law No. 6360 Presentation of
the Impact of Public Services:
The Case of Metropolitan
Municipality Balıkesir”

OLUMSUZ

Hizmet
Sunumu

Köylerin Tüzel
Kişiliğinin
Kaldırılması

Coğrafi sınır ayrımı nedeniyle hizmet yapılamamasının
ortadan kaldırılması anlamı da taşıyabilecek olan
köylerin mahalleye dönüşmesine de ankete katılanların
çoğunluğunun olumlu cevap verdiği görülmüştür.

Genç, F. N. ve Daşçı S. (2016),
“Law No. 6360 Presentation of
the Impact of Public Services:
The Case of Metropolitan
Municipality Balıkesir”

OLUMLU

Hizmet
Sunumu

YİKOB'lar

Anket çalışmalarında YİKOB'un çalışmalarını olumlu
bulanların çoğunlukta olduğu görülmüştür.

Genç, F. N. ve Daşçı S. (2016),
“Law No. 6360 Presentation of
the Impact of Public Services:
The Case of Metropolitan
Municipality Balıkesir”

OLUMLU

Alan çalışması Balıkesir‟in büyükşehir belediyesi
olmasından yaklaşık bir buçuk yıl sonra
yapılmıştır. Bu anlamda çalışmanın büyükşehir
belediyesinin tüm birimleriyle etkinliğini,
yönetim ve koordinasyon konularında daha çok
gelişme göstermesinin beklendiği ileriki
dönemler için geçiş dönemi çalışması niteliğinde
olabileceği de belirtilebilir.
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Hizmet
Sunumu

Mahalli İdare
Birlikleri

Zaten hâli hazırda köylerdeki kamu hizmetlerinin
önemli bir kısmı fiilen köyün organları ve personeli
tarafından değil, merkezî idare birimleri, il özel idaresi
veya köylere hizmet götürme birlikleri tarafından
yerine getirilmektedir. Ancak bunun fiilen böyle olması,
bunun hukuken doğru olduğunu göstermez. Köydeki
kamu hizmetleri, köy tarafından değil de merkezî idare
(valilik ve kaymakamlıklar), il özel idaresi veya köylere
hizmet götürme birlikleri tarafından yerine
getirildiğinde, köyün diğer idarelere karsı bir özerkliği
kalmamakta, keza köyde köy idaresi için yapılan
seçimlerin bir anlamı kalmamakta, köy demokrasisi içi
bos bir kavrama dönüşmektedir.

Gözler, K. (2013, Şubat), “6360
Sayılı Kanun Hakkında Eleştiriler:
Yirmi Dokuz İlde İl Özel İdareleri
ve Köylerin Kaldırılması ve İlçe
Belediyelerinin Büyükşehir İlçe
Belediyesi
Hâline
Dönüştürülmesi Anayasamıza
Uygun mudur?”

OLUMSUZ

Hizmet
Sunumu

İl
Özel
İdarelerinin
Kapatılması

Teorik olarak metropol alandaki yani kent içindeki
hizmetlerin yürütülmesinden sorumlu olması gereken
büyükşehir belediyesi, il özel idaresinin kaldırılması ile
il sınırlarındaki tüm ilçe belediyelerindeki ve kırsal
alanlardaki
hizmetlerden
de
sorumlu
hale
getirilmektedir. Bu durum bir yandan yerindelik ilkesi
ile çelişirken diğer yandan büyükşehir belediyeleri
üzerindeki hizmet yükünü artırarak, hizmet kalitesinde
ve etkinliğinde azalmaya neden olabilecektir.

Gözüaçık, H. (2014), 5393 ve
6360 Sayılı Kanunların Avrupa
Yerel Yönetimler Özerklik Şartı
Kapsamında Değerlendirilmesi.

OLUMSUZ

Hizmet
Sunumu

İl
Özel
İdarelerinin
Kapatılması

Yasanın Van kırsalında yaşayan halk arasında bir
heyecan yaratmadığı ve yasayla beklenen değişimin
olmadığı düşüncesi hâkimdir. Ortaya konan hizmetler
de bu düşüncede haklılık payının olduğunu
göstermektedir.

Kalkan, Y. (2018), 6360 Sayılı
Kanunun
Kırsal
Gelişime
Etkisinin
İncelenmesi:
Van
Büyükşehir Belediyesi Örneği.

OLUMSUZ

Yasanın eksik yönlerinin zamanla çıkarılacak ek
maddeler ile giderilmesi gerekmektedir. Sorun
barındıran yönlerine müdahale edilmesi gerekir.
Bu aşamada bilim dünyasından, STK’lardan ve
yerli halktan fikir alınması şarttır.
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Hizmet
Sunumu

Mahalli İdare
Birlikleri

Köy olan bir yerleşim birimi mahalleye dönüşmekle
birlikte önceden sahip olduğu hakların çoğunu
kaybetmiştir. Büyükşehir olan illerde İl Özel İdarelerinin
de kalkması ile birlikte, Köylere Hizmet Götürme
Birlikleri hizmet almakta olan köyler artık bu imkânı
bulamayacaktır.

Karaman,
Z.
T.
(2016),
“Büyükşehir Yönetimi ve İl
Yönetiminin Yeni Yüzü”
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Hizmet
Sunumu

İl
Özel
İdarelerinin
Kapatılması

Yapılan saha çalışmasında katılımcıların büyük
çoğunluğu yaşadıkları ilin büyükşehir belediyesi
olduktan sonra verilen hizmetlerde ciddi farklılıklar
olduğunu, yerel yönetim hizmet kalitesinin arttığını
düşünmektedirler. Katılımcılar “yasanın vatandaşın
daha verimli ve etkin hizmet alması”, “kaynak israfını
önleme” ve “Avrupa Birliği’ne uyum” amacıyla
yapıldığını düşünmektedirler.

Mengi, A. ve Dağlı, Z. (2017),
“6360 Sayılı Yasanın Getirdiği
Genişletilmiş
Büyükşehir
Modelinin Belediyelerin Hizmet
Sunum Performansına Etkileri
Üzerine Bir Araştırma”

OLUMLU

Hizmet
Sunumu

Köylerin Tüzel
Kişiliğinin
Kaldırılması

Kırsal alan yönetiminin belediyelere devredilmesi,
kırsal alan planlamasında köy muhtarının, ihtiyar
heyetinin, kaymakam ve valinin de devre dışı kalarak
mesafe, bilgi ve tecrübe bakımından daha dezavantajlı
bir konumda yer alan büyükşehir belediyelerinin bu
konuda tek yetkili kılınmasına neden olmuştur

Özdemir, H., & Demirkanoğlu, Y.
(2015). “6360 Sayılı Yasaya
Adalet Ve Kalkınma Partisi’nin
Muhafazakâr Demokrat Kimlik
Tanımı Üzerinden Bakış: Pekişen
İktidarla Merkezileşen Yerel
Yönetime Doğru”

OLUMSUZ

Hizmet
Sunumu

Köylerin Tüzel
Kişiliğinin
Kaldırılması

Yetkin, O. (2017) 6360 Sayılı Yasa
İle Büyükşehir Olan Muğla İlinde
Yerel
Kamu
Hizmetlerinin
Dönüşümünün Marmaris İlçesi
Özelinde İncelenmesi

OLUMSUZ

Büyükşehir belediye meclisi ve ilçe belediye
meclislerinde mahalle muhtarlarından oluşan bir
Muhtarlar Meclisi kurulabilir. Böylelikle seçimle
göreve gelmelerine rağmen çok sınırlı işlevi
bulunan muhtarlık kurumuna yeniden işlerlik
kazandırılarak,
mahallelerin
sorunlarının
tespitinde önemli bir mekanizma oluşturulabilir.
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İnsan
Kaynakları

İl
Özel
İdarelerinin
Kapatılması

İÖİ'lerin kapatılmasıyla İnsan Kaynakları, yetki ve
sorumluluklarının
büyük
ölçüde
büyükşehir
belediyelerine aktarılması, büyükşehir belediye
başkanının
vali
karşısındaki
konumunu
güçlendirmektedir.

Akman, Ç. (2015), Türkiye'de
Mali Yerelleşme: Büyükşehir
Belediyeleri Üzerinden Teorik,
Yasal ve Algı Ölçümüne Dayalı
Bir İnceleme.

OLUMSUZ

İnsan
Kaynakları

Köylerin Tüzel
Kişiliğinin
Kaldırılması

6360 Sayılı Kanun'un, güvenlik koruculuğu sistemi
üzerinde önemli etkileri olmuştur: Birincisi, büyükşehir
sınırlarında köy tüzel kişiliklerine son vererek koruculuk
sisteminin yetki kanunu olan 442 Sayılı Köy Kanun'unun
uygulanabilirliğine son vermesidir. (5442'yi araştır)

Arslan, M. (2018), “Güvenlik
Koruculuğu Bağlamında 6360
Sayılı
Kanun’un
Değerlendirilmesi"
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İnsan
Kaynakları

İl
Özel
İdarelerinin
Kapatılması

Tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idarelerinde görev
yapan İnsan Kaynakları, Yatırım İzleme Koordinasyon
Başkanlığı, büyükşehir belediyesi ve bağlı kuruluşu
veya ilçe belediyesine devredilmektedir.

Gökhan, H., & Üniversitesi, M.
(2015). 6360 Sayılı Büyükşehir
Yasası
ve
Kamu
İnsan
Kaynaklarıinin durumu.

ÇEKİMSER

İnsan
Kaynakları

İl
Özel
İdarelerinin
Kapatılması

Sonuç olarak, 6360 sayılı Yasanın etkisiyle, il özel
idareleri ve belde belediyelerinin 30 Mart 2014 yerel
seçimleri sonrası kapatılması, bu kurumlarda çalışan
kamu personelinin farklı devlet kurumlarında istihdam
edilmesini de beraberinde getirmiştir.

Gökhan, H., & Üniversitesi, M.
(2015). 6360 Sayılı Büyükşehir
Yasası
ve
Kamu
İnsan
Kaynaklarıinin durumu.

ÇEKİMSER

İnsan
Kaynakları

YİKOB'lar

İnsan kaynakları bakımından il özel idaresi hem nicelik
hem de nitelik bakımından daha geniş bir kadroya
sahipken YİKOB kendisine verilen yatırım yapma,
izleme ve koordine etme görevlerini sağlıklı bir şekilde
yürütemeyecek kadar az teknik kadroya sahiptir. Bu
eksikliğin giderilmesi için diğer kurumlardan yapılan
geçici görevlendirmeler de yetersiz kalmaktadır.

Özel, M. (2016). 6360 Sayılı
Kanun ile İl Özel İdarelerinden
YİKOB’lara
Geçiş
Süreci:
Diyarbakır Örneği.

OLUMSUZ
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Katılımcılık

6360
Sayılı
Kanun’un
Getirdikleri

Kuram-uygulama, yöneten-yönetilen, siyasetçibürokrat,
merkez-yerel
gibi
geleneksel
dikotomilerin (ikileşim) işaret ettiği temel
ayrışmaların ötesine geçerek, ilgili tüm tarafların
birlikte ve yeterli şekilde temsil edileceği
örneklemlerin ve platformların tasarlanması,
yürütülecek araştırmaları katılım ve katkı
açısından zenginleştirecektir.

Acar, M ve Yıldız, M. (2017)
“6360 Sayılı Kanun’a Yönelik
Literatür Taraması: Eleştiriler ve
Öneriler”

OLUMSUZ

Katılımcılık

Köylerin Tüzel
Kişiliğinin
Kaldırılması

Aynı il kapsamında olsa bile, karşılaştırmalı bir
yaklaşımla gerçekleştirilecek araştırmaların
büyükşehir belediyelerine ek olarak mahalli
idare sisteminin ilçe belediyeleri ile eski beldelerköyler- yeni mahalleler gibi farklı aktörlerini de
sürece dâhil edecek kurgular geliştirmeleri daha
yararlı olacaktır.

Acar, M ve Yıldız, M. (2017)
“6360 Sayılı Kanun’a Yönelik
Literatür Taraması: Eleştiriler ve
Öneriler”

OLUMSUZ

Katılımcılık

6360
Sayılı
Kanun’un
Getirdikleri

Kilit paydaşlarca mevcut ve muhtemel
senaryoların azami bir açıklık ve katılımla
biçimlendirilmesi gerekmektedir.

Acar, M ve Yıldız, M. (2017)
“6360 Sayılı Kanun’a Yönelik
Literatür Taraması: Eleştiriler ve
Öneriler”

OLUMSUZ

Katılımcılık

Köylerin Tüzel
Kişiliğinin
Kaldırılması

Katılımcılığı sağlamak için mahallede vatandaşın
ilk muhatabı konumunda olan muhtarlara
belediye meclislerinde temsil yetkisi verilmesi
yerinde olacaktır. Bu temsilde sınırlı sayıda doğal
meclis üyeliği tercih edilebilir.

Acar, O. K. ve Koç, M. (2016)
“6360 Sayılı Kanun ile Birlikte
Mahalleye
Dönüşen
Belde
Mahalle Muhtarlıkları ve Köy
Muhtarlıklarının Yeni Durumu;
Fethiye İlçesi Üzerinden Bir
Değerlendirme”

OLUMSUZ

Mahalli idare sisteminin bir örneklik-esneklik
ekseninde nasıl bir konumlandırmaya sahip olacağına
ilişkin imkânlar ve alternatifler sorgulanmamaktadır.
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Katılımcılık

Köylerin Tüzel
Kişiliğinin
Kaldırılması

Çelikyay (2014), diğer yazarlardan farklı olarak
Kanun’un demokrasiye katkı sağlayacağını; büyükşehir
sınırları içine alınan köylerin de seçimlere katılarak
büyükşehrin planlanmasında, düzenlenmesinde ve
yönetiminde söz sahibi olacaklarını belirtmiştir.

Katılımcılık

Köylerin Tüzel
Kişiliğinin
Kaldırılması

Yeni düzenlemenin katılım alanında, kolaylaştırıcı değil,
güçleştirici bir etmen olduğu sonucuna varılabilir. 6360
Sayılı Kanun’un hazırlandığı dönemde yerel halkın
görüşlerinin, özellikle muhtarların, alınmaması
düzenlemelere ilişkin beklentileri olumsuz yönde
etkilemiştir. Muğla’nın yeni ilçeleri Menteşe ve
Seydikemer’de, 6360 Sayılı Kanun’un üç yıllık uygulama
sürecinin sonunda; muhtarların yönetimi katılmaları ve
karar alma süreçlerine etkileri azalma göstermiştir.

Katılımcılık

Köylerin Tüzel
Kişiliğinin
Kaldırılması

Köyden mahalleye dönüşüm ile birlikte eski köylü yeni
mahallelinin muhatabı yeni iki belediye gelmiş ve hatta
yeni ilçelerin yeniden yapılanması ile merkezi yönetim
kurumlarına yakınlaşmıştır. Bu durum doğal olarak
muhtarlığın etkisini azaltmıştır. Muhtarlığı daha kolay
yürütülür hale getirmiştir. Muhtarlar muhtarlığın
zayıflamasına karşın kaldırılmasına karşı çıkmakta ve
daha da güçlendirilmesi gerektiğini söylemektedirler

Akıllı, H. ve Kızılboğa Özaslan, R.
(2015), “6360 sayılı Kanun’a
İlişkin Literatür Taraması”
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Köyleri bir yerel yönetim birimi olarak daha da
güçlendirerek iyi yönetişim adına daha
demokratik bir yapı hedeflenmelidir. Yönetimde
çok küçük ölçekli yönetsel yapıların sorunları
kapsamında değerlendirme yapılırsa; belirli
bölgelerdeki köyler arasında kümelenme teşvik
edilebilir ve temel yerel hizmetleri kendi
aralarında seçecekleri organlar aracılığıyla
yürütmeleri yerel katılım ve demokratik
teamüllerin içselleştirilmesi adına önemli
olacaktır.

Demirkaya, Y. ve Koç, M. (2017),
“6360 Sayılı Kanun İle Birlikte
Mahalleye Dönüşen Köylerde
Değişimin Katılım Açısından
Muhtarlığa Etkisi: Menteşe ve
Seydikemer İlçeleri Üzerinden
Bir Değerlendirme”

OLUMSUZ

Belediye meclislerinde oy hakkı ile birlikte
muhtarların yer alması ve nüfus, alan vb.
kriterler ile kendilerine bütçe verilmesi
gerektmektedir.

Demirkaya, Y. ve Koç, M. (2017),
“6360 Sayılı Kanun İle Birlikte
Mahalleye Dönüşen Köylerde
Değişimin Katılım Açısından
Muhtarlığa Etkisi: Menteşe ve
Seydikemer İlçeleri Üzerinden
Bir Değerlendirme”

OLUMSUZ
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Katılımcılık

İl
Özel
İdarelerinin
Kapatılması

Kırsal
kalkınma

Köylerin Tüzel
Kişiliğinin
Kaldırılması

Kurumlar
Arası İlişkiler
ve Yönetsel
Konular

YİKOB'lar

Kadınların köyünde, beldesinde, belediyesinde karar
mekanizmalarına dahil olması daha olanaklı iken, yerel
yönetimleri merkezileştiren bu yasa ile il ve ilçe
merkezleri dışında yaşayan kadınlar kendiliğinden
sürecin dışına itilmektedir. Ayrıca kapatılan il özel
idareleri ve belediye organlarına seçilmiş az sayıda
kadının bu temsiliyetleri de ellerinden alınmaktadır.
6360 sayılı yasa ile mahalleye dönüşen köyler
nitelikleri itibariyla kırsal yerleşke halindedir. Köy
Kanunun, Büyükşehir Yasası dikkate alınarak
yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Meralar,
orman arazilerinde olduğu üzere, 2B benzeri bir
mevzuatla yeniden sınıflandırılmalıdır. Meralık
vasfını kaybetmemiş topraklar Tarım Bakanlığı
tarafından acil suretle ıslah edilmelidir. Vasfını
kaybetmiş meralar ise öncelikle tarımsal
kalkınmayı
hedefleyen
projelerin
uygulanmasında kullanılmalıdır.
674 sayılı KHK ile (açılacak) de merkezileşme yönünde
yeni adımlar atıldığı söylenebilir. Ancak belirtilen bu
eleştirilerin aksine YİKOB’ların il özel idareleri yerine
kurulan ikame bir kuruluş olmadığı, aksine
büyükşehirlerde il özel idarelerinin kaldırılması ve pek
çok görev, yetki ve sorumluluğunun büyükşehir
belediyelerine devredilmesine rağmen oluşabilecek
boşlukları gidermesi amacıyla kurulduğu görüşü söz
konusudur.

Oğuz, E. (2013), “Bütünşehir
Yasası
Hakkında
Bir
Değerlendirme”

OLUMSUZ

Osmanlı, N., Eruç, R., & Ercan, E.
D. (2018). Yeni Büyükşehir
Belediyesi
Yasasının
Kent
Mekansal Planlamasına Etkileri:
Konya Örneği.

OLUMSUZ

Akman, Ç. ve Kalender, M.
(2018), “Yerelde Yeni Bir
Merkezi Yönetim Birimi: Yatırım
İzleme
ve
Koordinasyon
Başkanlığı”

ÇEKİMSER
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Kurumlar
Arası İlişkiler
ve Yönetsel
Konular

İl
Özel
İdarelerinin
Kapatılması

İl Özel İdarelerinin kapatılmasıyla il idaresi sisteminin
aşınması kamu düzeninin sağlanmasında güçlüklere
sebep olabileceği öngörülmektedir.

Kurumlar
Arası İlişkiler
ve Yönetsel
Konular

YİKOB'lar

Kurumlar
Arası İlişkiler
ve Yönetsel
Konular

YİKOB'lar

Özel idareyi bir yerel yönetim olarak nitelendirmek
oldukça güçtür. Bununla birlikte il genel meclisinin
“yerinden” idare ettiği kontrol işlevinin YİKOB'da da
devam etmesi faydalı olacaktır.

Kurumlar
Arası İlişkiler
ve Yönetsel
Konular

YİKOB'lar

YİKOB'un gerek kuruluş aşaması gerekse 2 yıla yaklaşan
faaliyetleri Diyarbakır özelinde incelendiğinde, yeni
kurulmaya çalışılan yapıda ve işleyişte birtakım
sorunlarla karşılaşıldığı görülmektedir. Bu sorunların
başında kurumsal yetersizlik gelmektedir. İl özel
idaresinin gelişmiş bir teşkilatlanma yapısına sahip
olmasına karşılık YİKOB daha sade ve yetersiz bir

Gözüaçık, H. (2014), 5393 ve
6360 Sayılı Kanunların Avrupa
Yerel Yönetimler Özerklik Şartı
Kapsamında Değerlendirilmesi.

OLUMSUZ

YİKOB'lar yerine merkezi idarenin yerelde
faaliyet
gösteren
il
müdürlüklerinin
kapasitelerini artırıcı önlemler alınabilirdi.
Böylece hem yeni bir kurumun sisteme hem de
sistemin yeni bir kuruma adaptasyonu ile
harcanacak vakit ve kaynak yerine mevcut
kurumlara aktif destek verilmesi sağlanarak
süreçteki
kayıplar
önlenerek
avantaja
dönüştürülebilirdi.

Kızılboğa, R. ve Özaslan, K.
(2013), “İl Özel İdaresi İle Yatırım
İzleme
ve
Koordinasyon
Başkanlığı’nın
Karşılaştırmalı
Olarak İncelenmesi”

OLUMSUZ

Halen varlığını koruyan ve YİKOB'lar ile
bütünleşecek il koordinasyon kurullarının daha
katılımcı ve etkin bir yapıya kavuşturulması
düşünülmelidir. Tüm ilin belediye alanı olmasıyla
merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasında
koordinasyon ihtiyacı artacağından bu yapı
merkezi yönetim – yerel yönetim arasındaki
koordinasyon
sorunlarına
da
katkı
sunabilmelidir.

Koyuncu, E. ve Köroğlu ,T. (Kasım
2012), Büyükşehirler Tasarısı
Üzerine Bir Değerlendirme

OLUMLU

Özel, M. (2016). 6360 Sayılı
Kanun ile İl Özel İdarelerinden
YİKOB’lara
Geçiş
Süreci:
Diyarbakır Örneği.

OLUMSUZ
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teşkilatlanmaya sahiptir.

Kurumlar
Arası İlişkiler
ve Yönetsel
Konular

İl
Özel
İdarelerinin
Kapatılması

İl özel idarelerinin kaldırılmasıyla şartlar büyükşehir
belediyeleri için zorlaşacaktır. Yeni kurulan büyükşehir
belediyelerinin büyükşehir yetki ve sorumluluğu ve
hizmet sunumu hakkında deneyim kazanmaları zaman
alacaktır.

Tekin, Ö. F. (2016). 6360 Sayılı
Yasanın Büyükşehirlere Bağlı
İlçeler Bağlamında Getirdiği
Değişim: Bozkır İlçesi Örneği.

OLUMSUZ

Kültürel Etki

Köylerin Tüzel
Kişiliğinin
Kaldırılması

Yerelin görüşü alınmadan böyle bir uygulamanın
yapılması ise karar alınan alanlardaki insanları hiçe
saymıştır. Köylerin tüzel kişiliklerinin kaybolması,
köylerin tarihi ve sosyal önemlerini kaybetmelerine
sebebiyet vermektedir. Yasanın en çok zarar verdiği
kesim kırsal alanda yaşayan, ekonomik olarak üst gelir
sınıfına ait olmayan kesimdir. Yasa onların köylerinde
barınma, yaşama haklarını ellerinden alacak sorunlar
doğurabilir.

Aşıgül, A. (2015), “6360 Sayılı
Kanun’un Yerel Yönetim Birimi
Olan
Köylerde
Yarattığı
Dönüşüm; Zekeriyaköy Örneği”

OLUMSUZ
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Kültürel Etki

Köylerin Tüzel
Kişiliğinin
Kaldırılması

Kültürel Etki

Köylerin Tüzel
Kişiliğinin
Kaldırılması

Kültürel Etki

Kültürel Etki

Kırsal yaşam tarzının köylülükten uzaklaşması ve
kentlere göç etmiş insanların kırsal kültür yaşam
tarzını sürdürme alışkanlığı bütüncül olarak
değerlendirildiğinde,
köylü
ve
kentli
kavramlarının yaşanılan yere göre değil, yaşam
tarzı alışkanlıklarına göre ifade edilmesi
gerekmektedir. Günümüz Türkiye’sinde kırsal
alan
tanımlamasına
yeniden
gidilmesi
gerekmektedir. Kırsal alanların tarım, hayvancılık
ve ormancılık faaliyetleri ile sınırlandıran, altyapı
ve üstyapısı gelişmemiş olarak nitelendiren,
kırsal meskenlere sahip olarak belirten
tanımlardan farklı bir tanımlama yapma
zorunluluğu ortaya çıktığı görülmektedir.

Ceylan, S., & Somuncu, M.
(2018).
Kırsal
Alanların
Dönüşümünü
Kavramsal
Bakımından Yeniden Düşünmek.

OLUMSUZ

Yapılan saha çalışmalarında tüzel kişiliği kaldırılan
belde ve köylerde yaşayanlarda aidiyet sorunu
yaşanması konusuna, katılımcıların çoğunluğunun
aidiyet sorunu yaşadığı gözlemlenmiştir.

Daşcı, S. (2016), 6360 Sayılı
Yasanın Kamu Hizmetlerinin
Sunumuna Etkisi: Balıkesir
Büyükşehir Belediyesi Örneği

OLUMSUZ

Köylerin Tüzel
Kişiliğinin
Kaldırılması

Bazı katılımcılar da tüzel kişiliği kaldırılan belde ve
köylerde yaşayanlarda aidiyet sorunu yaşandığını
belirtmişlerdir.

Genç, F. N. ve Daşçı S. (2016),
“Law No. 6360 Presentation of
the Impact of Public Services:
The Case of Metropolitan
Municipality Balıkesir”

OLUMSUZ

Köylerin Tüzel
Kişiliğinin
Kaldırılması

Yapılan saha çalışmasına göre köylerin mahalleye
dönüştürülmesiyle köylerde sosyo-politik açıdan
sorunlar
yaşanması
konusunda
endişeler
bulunmaktadır.

Mengi, A. ve Dağlı, Z. (2017),
“6360 Sayılı Yasanın Getirdiği
Genişletilmiş
Büyükşehir
Modelinin Belediyelerin Hizmet
Sunum Performansına Etkileri
Üzerine Bir Araştırma”

OLUMSUZ
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Kültürel Etki

Köylerin Tüzel
Kişiliğinin
Kaldırılması

6360 sayılı Yasa kapsamında, büyükşehir kurulan
illerde köylerin tüzel kişiliğini kaldırılarak ilçe
belediyelerine
bağlı
birer
mahalle
haline
getirilmişlerdir. Buralarda yaşayan insanlar hala
toplumsal ve ekonomik açıdan köy hayatı yaşamaya
devam ederken, ilgili Yasa sonrasında yönetimin
gözünde kentli/mahalleli konumuna gelmişlerdir.

Yetkin, O. (2017) 6360 Sayılı Yasa
İle Büyükşehir Olan Muğla İlinde
Yerel
Kamu
Hizmetlerinin
Dönüşümünün Marmaris İlçesi
Özelinde İncelenmesi

OLUMSUZ

Mali Boyut

Köylerin Tüzel
Kişiliğinin
Kaldırılması

Eski köy-yeni mahallelerde muhtarların köy özelinde
hiçbir yetki ve görev sorumluluğu kalmamıştır.
Muhtarların; “Bir mühür aldık. Bir mühür teslim
edeceğiz” ifadesi ile özetlenebilecek yeni durum,
muhtarlıkları yönetim, katılım ve maliyet açısından
oldukça zayıflatmıştır.

Acar, O. K. ve Koç, M. (2016)
“6360 Sayılı Kanun ile Birlikte
Mahalleye
Dönüşen
Belde
Mahalle Muhtarlıkları ve Köy
Muhtarlıklarının Yeni Durumu;
Fethiye İlçesi Üzerinden Bir
Değerlendirme”

OLUMSUZ

Mali Boyut

YİKOB'lar

Bakanlıklar ilde temsilcilikleri olmasına rağmen
YİKOB’lar aracılığıyla yatırım yapmayı tercih
etmektedirler. Çünkü bakanlıklar tarafından yapılacak
yatırımların bir yıldan uzun süreli olması durumunda yıl
sonunda kullanamadıkları bütçeleri geri çekilmekte,
ancak YİKOB’a devrettiklerinde bu tür bir kayıp
yaşamamaktadırlar.

Akman, Ç. ve Kalender, M.
(2018), “Yerelde Yeni Bir
Merkezi Yönetim Birimi: Yatırım
İzleme
ve
Koordinasyon
Başkanlığı”

OLUMSUZ
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Mali Boyut

YİKOB'lar

YİKOB’lara hizmetlerde aksamasının önüne geçilmesi,
etkin mali denetimin yapılması, kendi bütçesi ile kendi
kendini idare edebilmesi, yatırım için ayırılan paraların
mali yılsonu itibariyle tenkis edilmemesi, ilde bağış
yoluyla okul, cami hastane vb. yaptırmak isteyen
hayırseverlerin bağışlarının toplanabilmesi amacıyla
tüzel kişilik kazandırıldığı da söylenebilir.

Mali Boyut

İl
Özel
İdarelerinin
Kapatılması

Mali Boyut

Mali Boyut

İl özel idaresi bütçesinde çeşitli değişiklikler
yapılabilirken YİKOB bütçesinde bunun mümkün
olmaması, bazı il genel meclisi üyelerinin ve
encümenlerin seçim bölgelerine verdikleri
vaatler neticesinde gereksiz yatırım ve harcama
yapılabiliyorken
YİKOB’da
bu
durumun
olmaması, Doğu ve Güneydoğu illerinde işini
yapmayan belediyelerin yapması gereken temel
işlerini YİKOB’ların yapıp karşılığında ücretini
tahsis edebilme yetkisi olması ve YİKOB’un
yürürlükteki mevzuata aykırı hiçbir ihale, iş ve
işlemde bulunamaması görüşülen yöneticilerden
YİKOB’ların kurulmasını olumlu görenlerin ortak
düşünceleridir.

Akman, Ç. ve Kalender, M.
(2018), “Yerelde Yeni Bir
Merkezi Yönetim Birimi: Yatırım
İzleme
ve
Koordinasyon
Başkanlığı”

OLUMLU

İl özel idare ve köylere hizmet götürme bütçeleri gibi iki
kaynak kullanım aracından yoksun kalmak, mülki
idarenin taşradaki ağırlığının sembolik düzeye inmesi,
diğer bir ifadeyle, sınırlı valiliğe doğru evrilmedir.

Apan, A. (2015), “Bütünşehir
Modeli ve Taşra Yönetimine
Etkileri”

OLUMSUZ

İl
Özel
İdarelerinin
Kapatılması

Bu Kanun’la ayrıca yeni büyükşehir belediyelerinin
daha etkin hizmet sunmalarını sağlamak amacıyla
merkezi yönetim tarafından gönderilen ödeneklerinde
artış sağlanmaktadır. Yerel yönetimler genel anlamda
mali açıdan güçlendirilmektedir.

Bingöl, Y.; Yazıcı, E. ve
Büyükakın, T. (2013), İl Sınırında
Büyükşehir Belediye Modeli
Kocaeli Deneyimi.

OLUMLU

İl
Özel
İdarelerinin
Kapatılması

Kapatılan il özel idaresi ve diğer belediyelerden
devredilen yüksek meblağlardaki borçların yükü
idareler için mali problem yaratmış ve oluşturmaya
devam etmektedir. Yılların biriktirdiği ve özellikle kırsal
alanlara yerel hizmet ihtiyacı ile karşılaşan yeni
büyükşehir ve ilçe belediyeleri, bu ilk dönemde ilave
gelir kaynağına ihtiyaç duymaktadır.

Çapar S. ve Demir, R. (2017),
Türkiye’de
Büyükşehir
Yapılanması ve 6360 Sayılı
Kanuna Uygulayıcıların Bakışı.

OLUMSUZ

Değişimin sürekliliği esasına göre, yerel yönetim
reformları da sürekli olmalıdır.
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Mali Boyut

İl
Özel
İdarelerinin
Kapatılması

Yazar, yasayla getirilen yeni düzende BŞB olan illerdeki
il özel idarelerin ve köylerin tüzel kişiliklerinin
kaldırılması ve il özel idare ile köylere hizmet götürme
birliklerinin bütçelerinin kapatılması ile
bu
kaynaklardan yoksun kalan mülki idarenin durumunu
değerlendirmiştir. Yazar tarafından bu iki önemli mali
kaynaktan yoksun kalmanın mülki idarenin taşradaki
gücünün azalmasına sebep olacağı belirtilmiştir.

Ekinci, E. (2019, Aralık 16).
Hizmet Sunumundan Hukukilik
Boyutuna: 6360 Sayılı Kanuna
Ait Akademik Eleştiriler.

OLUMSUZ

Mali Boyut

İl
Özel
İdarelerinin
Kapatılması

Saha çalışmaları neticesinde ulaşım faktörünün de
etkisiyle öncekine oranla kırsal alana hizmet sunmanın
hizmet maliyetlerini de artırmış olduğu görülmüştür.

Genç, F. N. ve Daşçı S. (2016),
“Law No. 6360 Presentation of
the Impact of Public Services:
The Case of Metropolitan
Municipality Balıkesir”

OLUMSUZ

Mali Boyut

YİKOB'lar

YİKOB ile valinin rolü yeniden tanımlanmakta, il özel
idarelerinin kapatılmasıyla kontrolün merkezi
yönetimde -yani valide- olduğu bir mekanizmanın
kurulduğu anlaşılmaktadır. Bu düzenleme, AYYÖŞ'ün
3’üncü maddesinde belirtilen özerk yerel yönetimlerin
sınırlar
içerisinde
kamu
hizmetinin
kendi
sorumluluklarında
ve
yerel
halkın
çıkarları
doğrultusunda yapılması hususuna aykırı olduğu
anlaşılmaktadır.

Gözüaçık, H. (2014), 5393 ve
6360 Sayılı Kanunların Avrupa
Yerel Yönetimler Özerklik Şartı
Kapsamında Değerlendirilmesi.
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Mali Boyut

YİKOB'lar

Görev ve yetki alanı oldukça geniş YİKOB’lara yetki ve
sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için Maliye
Bakanlığı tarafından yeterli ödeneğin aktarılacağı
kanunla düzenlenmiştir. Aslında bu Kanun taslak
aşamasında iken YİKOB’lar tüzel kişiliğe haiz, özel
bütçeli kuruluşlar olarak düşünülmüş olduğundan bu
kuruluşların görevlerini yerine getirebilmeleri için
Genel Bütçe gelirleri tahsilatının %0,25’inin YİKOB’lara
aktarılacağı şeklinde bir düzenleme öngörülmüştü.
Ancak Kanun koyucu, tasarıyı yasalaştırırken tüzel
kişilik dolayısıyla özel bütçe ve %0,25’lik genel bütçe
vergi gelirleri üzerinden verilmesi öngörülen
gelirlerden de vazgeçmiş bunun yerine YİKOB’ların
görev yetkilerini yerine getirebilmeleri için gerekli
ödeneğin Maliye Bakanlığı tarafından verileceğini
hükme bağlamıştır. (YİKOB'larla ilgili yapılan ilk
düzenlemeye yönelik bir değerlendirme)

Karaarslan, M. (2013), “Nasıl Bir
Yerel Yönetim? 6360 Sayılı
Kanun
Üzerine
Bir
Değerlendirme”
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Mali Boyut

Mahalli İdare
Birlikleri

Mahalleye dönüşen beldelerde hizmet sunumunda
sorunlar yaşandığı, Köylere Hizmet Götürme
Birliklerinin tüzel kişiliklerinin kaldırılmasının yatırımlar
açısından olumsuz sonuçlarının olduğu ve Köylerin eski
statülerinde daha çok hizmet alabildikleri, yeni
sistemin bu konuda eski sisteme kıyasla daha kötü
olduğu çok güçlü bir şekilde olmasa da bir sorun gibi
değerlendirilmektedir.

Mengi, A. ve Dağlı, Z. (2017),
“6360 Sayılı Yasanın Getirdiği
Genişletilmiş
Büyükşehir
Modelinin Belediyelerin Hizmet
Sunum Performansına Etkileri
Üzerine Bir Araştırma”
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Mali Boyut

YİKOB'lar

Kamu kurum ve kuruluşlarının, ildeki yatırım ve
hizmetlerini kendi taşra örgütlenmeleri ile yerine
getirmek yerine İçişleri Bakanlığı'nın bir taşra birimi
olan YİKOB aracılığıyla yerine getirmelerinin pratik
hiçbir yönü bulunmamaktadır. Hatta söz konusu
yatırım ve hizmetlerin ilgili bakanlık ya da kuruluş
tarafından İçişleri Bakanlığı bütçesine ödenek transferi
ile gerçekleştirildiği göz önüne alındığında iş ve işlem
prosedürünün uzadığı da açıktır.

Özel, M. (2016). 6360 Sayılı
Kanun ile İl Özel İdarelerinden
YİKOB’lara
Geçiş
Süreci:
Diyarbakır Örneği.

OLUMSUZ

Mali Boyut

İl
Özel
İdarelerinin
Kapatılması

YBBM (Yeni Büyükşehir Belediyesi Modeli) yerel
yönetim birimi olan büyükşehir belediyelerini ve
büyükşehir ilçe belediyelerini finansal ve yönetsel
anlamda güçlendirme gayretiyle seçilmiş yerel
birimlerin güçlenmesi yönünde bir eğilime de sahiptir.

Sadioğlu, U.; Özacit, İ. ve
Ömürgönülşen, U. (2016), “Yeni
Büyükşehir Belediyesi Modeli:
Türkiye’de Değişen/değişmeyen
Merkezileşme
ve
Adem-i
Merkezileşme Politikaları”

OLUMLU

Mecliste
Temsiliyet ve
Denge

Köylerin Tüzel
Kişiliğinin
Kaldırılması

Meclis üyeliklerinin dağılımında; en büyük
nüfusa sahip mahalle muhtarı, en geniş yüz
ölçüme sahip mahalle muhtarı ve yüzdelik olarak
en çok oyu alan mahalle muhtarı kriterleri
öngörülebilir. İlçe ve büyükşehir belediyelerine
tüm mahalle muhtarlarıyla belli zaman
aralıklarında toplantı yapılması zorunluluğu
getirilebilir.

Acar, O. K. ve Koç, M. (2016)
“6360 Sayılı Kanun ile Birlikte
Mahalleye
Dönüşen
Belde
Mahalle Muhtarlıkları ve Köy
Muhtarlıklarının Yeni Durumu;
Fethiye İlçesi Üzerinden Bir
Değerlendirme”

OLUMSUZ

Mecliste
Temsiliyet ve
Denge

İl
Özel
İdarelerinin
Kapatılması

Yerel katılım açısından İl genel meclisi üyeliği
daha çekici hale getirilebilir. Örneğin, gelecekte
o ilden çıkacak milletvekilinin daha önce il genel
meclisi üyeliği yapmış olmasının adaylıkta önemli
bir avantaj getirmesi sağlanabilir. Böylece yerelin
demokrasi okulları olma işlevi somut geçerlilik de
kazanmış olacaktır.

Cansever N. ve Batman, S.
(2016), “Türkiye'de Bir Yerel
Siyaset Aktörü Olarak İl Genel
Meclisleri: Isparta Örneği”

OLUMSUZ

Kapatılan il genel meclisi yapısının temsil açısından ve
meclis oluşum şekli açısından Büyükşehir Belediye
Meclislerince
yerinin
doldurulamayacağı
öngörülmektedir.
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Mecliste
Temsiliyet ve
Denge

Köylerin Tüzel
Kişiliğinin
Kaldırılması

6360 sayılı yasada temsil ve katılım açısından yeni bir
değişiklik yapılmadığından olumlu yansımaların
varlığından söz edilemezken, ancak az nüfuslu
belediyelerin lehine bir temsil adaletsizliğinin ortaya
çıktığı, bununla birlikte il merkezinde bulunan ilçe
belediyelerinin büyükşehir belediye meclisinde yeteri
kadar temsil edilememe gibi bir soruna yol açtığı da
belirtilmelidir. (Kayhan Bey tarafından onandı)

Demirkaya, Y. ve Koç, M. (2017),
“6360 Sayılı Kanun İle Birlikte
Mahalleye Dönüşen Köylerde
Değişimin Katılım Açısından
Muhtarlığa Etkisi: Menteşe ve
Seydikemer İlçeleri Üzerinden
Bir Değerlendirme”

OLUMSUZ

Mecliste
Temsiliyet ve
Denge

Köylerin Tüzel
Kişiliğinin
Kaldırılması

Şehirden onlarca kilometre uzakta bir köydeki sırf o
köye mahsus bir kararın, o köyün seçmenleri
tarafından seçilmiş ihtiyar heyeti tarafından değil de bu
köyden onlarca kilometre uzaktaki bir belediye meclisi
tarafından
alınmasının
mahallî
idarelerin
güçlendirilmesine
hizmet
edeceği
düşüncesi
anlaşılabilir bir düşünce değil.

Gözler, K. (2013, Şubat), “6360
Sayılı Kanun Hakkında Eleştiriler:
Yirmi Dokuz İlde İl Özel İdareleri
ve Köylerin Kaldırılması ve İlçe
Belediyelerinin Büyükşehir İlçe
Belediyesi
Hâline
Dönüştürülmesi Anayasamıza
Uygun mudur?”

OLUMSUZ

Merkezin
Etkisi

6360
Sayılı
Kanun’un
Getirdikleri

Acar, M ve Yıldız, M. (2017)
“6360 Sayılı Kanun’a Yönelik
Literatür Taraması: Eleştiriler ve
Öneriler”

OLUMSUZ

Merkezin
Etkisi

İl
Özel
İdarelerinin
Kapatılması

Akıllı, H. ve Kızılboğa Özaslan, R.
(2015), “6360 sayılı Kanun’a
İlişkin Literatür Taraması”

OLUMSUZ

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin bundan
sonra merkezi ve mahalli idare kuruluşlarının
yeniden tasarlanması ile ilgili süreçlerde ne
ölçüde belirleyici olacağı konusunda bir anlayış
birliğinin en azından temel karar vericiler ve
politika yapıcılar açısından oluşması ve
netleşmesi lazımdır.
Günal vd.’lerine (2014) göre 6360 sayılı Kanun’un 24.
maddesinde (?) (Maddeyi açalım) yapılan değişiklikle
İçişleri Bakanlığı’nın il özel idaresi üzerinde yeni bir
vesayet örneği ortaya konulmuş; yerel yönetimlerin
merkezi yönetim karşısında özerkliği azaltılmıştır.
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Merkezin
Etkisi

YİKOB'lar

Kurulan YİKOB yoluyla merkezi yönetimin illerdeki
temsilcisi olan valiliklerin yönetsel kapasiteleri
arttırılmıştır. Kontrolün merkezi yönetimde/valide
olduğu bir mekanizma kurulmuştur.

Akıllı, H. ve Kızılboğa Özaslan, R.
(2015), “6360 sayılı Kanun’a
İlişkin Literatür Taraması”

OLUMSUZ

Merkezin
Etkisi

İl
Özel
İdarelerinin
Kapatılması

İl özel idarelerinin kaldırılmasıyla birlikte bölge
yönetimlerinin kuruluş sürecinin başladığı, tüm ili
kapsayan belediye sistemi ile başkanlık sistemine
geçişin öngörüldüğü, illerin merkezden yönetim esası
yerine yerinden yönetim esasına göre yönetilmeye
doğru kaydırıldığı ve bu değişikliklerle federal devlet
yapılanmasının oluşturulmaya
çalışıldığı ifade
edilmektedir.

Akıllı, H. ve Kızılboğa Özaslan, R.
(2015), “6360 sayılı Kanun’a
İlişkin Literatür Taraması”

OLUMSUZ

Merkezin
Etkisi

İl
Özel
İdarelerinin
Kapatılması

Toprak (2013) büyükşehirlerde il özel idarelerinin
kaldırılmasıyla il genel meclisinin yani demokrasinin
aradan çekildiğini; valinin il düzeyinde yatırım
kararlarını değerlendirmede merkezi yönetimle
bağlantılı “tek” organ olmasının; müzakere
aşamalarının azaltılması ve vesayet yetkisinin
güçlenmesi anlamına geldiğini dile getirmiştir.

Akıllı, H. ve Kızılboğa Özaslan, R.
(2015), “6360 sayılı Kanun’a
İlişkin Literatür Taraması”

OLUMSUZ

Merkezin
Etkisi

6360
Sayılı
Kanun’un
Getirdikleri

Belde belediyeleri, il özel idareleri ve köylerin
kapatılması yerel özerkliğin ve demokratikleşmenin
zayıflatılmasını ve il ölçeğinde merkeziyetçi,
bütünleştirilmiş bir yeni büyükşehir sistemi kurulmasını
sağlamıştır.

Akman, Ç. (2015), Türkiye'de
Mali Yerelleşme: Büyükşehir
Belediyeleri Üzerinden Teorik,
Yasal ve Algı Ölçümüne Dayalı
Bir İnceleme.

OLUMSUZ
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Merkezin
Etkisi

YİKOB'lar

İçişleri Bakanlığı’na bağlı bir kurumun farklı
bakanlıkların işlerini yürütmesi, YİKOB’un kurum olarak
kendi adına yatırım yapma yetkisinin bulunmaması ve
köyden mahalleye dönüşen alanlarda hizmet sunmada
aksakların yaşanabileceği görüşülen yöneticilerden
YİKOB’lara ilişkin olumsuz ortak düşünceleridir.

Akman, Ç. ve Kalender, M.
(2018), “Yerelde Yeni Bir
Merkezi Yönetim Birimi: Yatırım
İzleme
ve
Koordinasyon
Başkanlığı”

OLUMSUZ

Merkezin
Etkisi

YİKOB'lar

Büyükşehir olan illerde il özel idarelerinin kaldırılarak
YİKOB’ların kurulmuş olması “yerelde merkezileşme”
olarak ifade edilebilir. Çünkü il özel idareleri yerel
yönetim birimi iken, YİKOB’lar merkezi yönetimin
denetiminde olan bir kuruluştur.

Akman, Ç. ve Kalender, M.
(2018), “Yerelde Yeni Bir
Merkezi Yönetim Birimi: Yatırım
İzleme
ve
Koordinasyon
Başkanlığı”

OLUMSUZ

Merkezin
Etkisi

Köylerin Tüzel
Kişiliğinin
Kaldırılması

Türkiye’de büyükşehir belediyeleri kapsamındaki
illerde, belde belediyeleri ile köylerin tüzel kişiliklerinin
kaldırılması ve mahalleye dönüştürülmesi yoluna
gidilmiştir. Önceden tüzel kişiliği bulunan bu yerleşim
alanları mahalle statüsüne dönüşmek suretiyle yerel
yönetim statüsünden yoksun hale gelmişlerdir.

Arslan, E. (2019), “Fransa’da ve
Türkiye’de
Yerelleşme
Politikaları: İl Özel İdareleri ve
Büyükşehir
Belediyeleri
Üzerinden Karşılaştırmalı Bir
Değerlendirme”

OLUMSUZ

Merkezin
Etkisi

Köylerin Tüzel
Kişiliğinin
Kaldırılması

Belde belediyeleri ve köylerin tüzel kişiliklerinin
kaldırılarak mahalleye dönüştürülmesi yerelleşmeyi
olumsuz etkilemekle birlikte kitle iletişim araçları ve
teknolojideki gelişmeler bu açığı kapatmaya çalışmıştır.

Belli, A. ve Aydın, A. (2017),
“6360 Sayılı Kanun ve Yerelde
Merkezileşme”

OLUMSUZ

Merkezin
Etkisi

YİKOB'lar

6360 sayılı Kanunla il özel idareleri kaldırılırken,
"Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları"
kurulmasıyla da merkezi yönetimin daha da güçlü bir
vesayet yetkisini elde ettiği ileri sürülebilir. Merkezi
yönetimin, yerel yönetimler üzerindeki aşırı baskısı ve
müdahalesi yerel yönetimlerin özerkliğine aykırılık
teşkil etmektedir.

Çavuş, B. (2017), Büyükşehir
Belediyesi Olma Sürecinde
Muğla İlinde Ulaşım Planlama
Politika, İlkeleri ve Pratikleri.

OLUMSUZ

Bunun, yerel özerklik anlayışı çerçevesinde
değerlendirilmesi gerekmektedir.
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Merkezin
Etkisi

İl
Özel
İdarelerinin
Kapatılması

Büyükşehir olan 30 ilde il özel idareleri kaldırılmıştır.
Büyükşehir olmayan diğer 51 ilde ise il özel idareleri
görev yapmaya devam edecektir. Bu da ülkenin idari
yapısında ikili bir yapının oluşmasına neden olacaktır.

Çiftçi, F., & Tomar, A. (2013).
Büyükşehir Yasasının İzmir
Kırsalı Üzerine Olası Etkileri.

OLUMSUZ

Merkezin
Etkisi

YİKOB'lar

İl özel idareleri yerine valinin sevk ve idaresi altında
Yatırım İzleme ve
Koordinasyon Başkanlığı
kurulmuştur. Böylece seçilmiş belediye başkanı ile yetki
çatışmasına girecek bir yapı oluşturulmuştur.

Çiftçi, F., & Tomar, A. (2013).
Büyükşehir Yasasının İzmir
Kırsalı Üzerine Olası Etkileri.

OLUMSUZ

Merkezin
Etkisi

YİKOB'lar

İl özel idarelerinin kaldırılıp, her büyükşehirde valiliğe
bağlı YİKOB'ların kurulması valilik aracıyla ili
denetlemek ve bu sayede merkezileşmeyi arttırmak
olarak yorumlanabilir.

Çolak, Ç. D.; Sağlam, H. ve Topal,
A.
(2017),
“Bütünşehir
Modelinin
2014
Belediye
Başkanlığı Seçimlerine Etkileri”

OLUMSUZ

Merkezin
Etkisi

İl
Özel
İdarelerinin
Kapatılması

Teorik olarak metropol alandaki yani kent içindeki
hizmetlerin yürütülmesinden sorumlu olması gereken
büyükşehir belediyesi, il özel idaresinin kaldırılması ile
il sınırlarındaki tüm ilçe belediyelerindeki ve kırsal
alanlardaki
hizmetlerden
de
sorumlu
hale
getirilmektedir. Bu durum bir yandan yerindelik ilkesi
ile çelişirken diğer yandan büyükşehir belediyeleri
üzerindeki hizmet yükünü artırarak, hizmet kalitesinde
ve etkinliğinde azalmaya neden olabilecektir.

Gözüaçık, H. (2014), 5393 ve
6360 Sayılı Kanunların Avrupa
Yerel Yönetimler Özerklik Şartı
Kapsamında Değerlendirilmesi.

OLUMSUZ

Yerel yönetimlerin özerkliği ve güçlendirilmesi
için yapılması gerekli şeyin üç tür yerel
yönetimden ikisini ortadan kaldırmak değil, bu
türlere, gerekli Anayasa değişikliğini yaptıktan
sonra, yeni bir tür daha eklemekten geçtiği
belirtilebilir.
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Merkezin
Etkisi

İl
Özel
İdarelerinin
Kapatılması

İl özel idarelerinin mali yapısının zayıflığı ve Merkezi
İdarenin taşrada yapması gereken işleri yürütme
eksenli yoğun faaliyetleri göz önüne alındığında il özel
idarelerinin bir yerel yönetim mi yoksa Merkezi
İdarenin taşradaki bir idari birimi mi olduğu hususunda
ciddi bir tereddüde neden olmaktadır

Karaarslan, M. (2013), “Nasıl Bir
Yerel Yönetim? 6360 Sayılı
Kanun
Üzerine
Bir
Değerlendirme”

OLUMLU

Merkezin
Etkisi

YİKOB'lar

Büyükşehir belediyelerinde valiliklere bağlı olarak
YİKOB'un kurulmasıyla merkezi idarenin yerel yönetim
birimleri üzerindeki vesayet yetkisi daha da
artırılmıştır.

Karayel, Y. E. (2016), 5227 Sayılı
Kanun'un İncelenmesi ve Bu
Kanunun Öngördüğü Yerelleşme
Sisteminin 6360 Sayılı Kanun'la
Karşılaştırılması

OLUMSUZ

Merkezin
Etkisi

Köylerin Tüzel
Kişiliğinin
Kaldırılması

Bu yasa ile belediye ve köy sakinlerine sorulmadan,
onların görüşleri alınmadan belediyeler ve köyler
mahalleye dönüştürülmüş ve bu belediye ve köylerde
yaşayanların kendi kendilerini yönetme hakları gasp
edilmiştir.

Polatoğlu,
A.
(2015),
“Büyükşehir Belediye Modeli ve
Türkiye’de Uygulanması Üzerine
Düşünceler”

OLUMSUZ

Merkezin
Etkisi

Köylerin Tüzel
Kişiliğinin
Kaldırılması

YBBM (Yeni Büyükşehir Belediyesi Modeli) ile
büyükşehirlerde il özel idaresi, belde belediyesi ve
köylerin kapatılması yerel yönetimlerin özerkliklerini
zedeleyen ve yerellik ilkesine zarar verebilecek bir yapı
arz etmektedir.

Sadioğlu, U.; Özacit, İ. ve
Ömürgönülşen, U. (2016), “Yeni
Büyükşehir Belediyesi Modeli:
Türkiye’de Değişen/değişmeyen
Merkezileşme
ve
Adem-i
Merkezileşme Politikaları”

OLUMSUZ
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Merkezin
Etkisi

YİKOB'lar

Bir yerel yönetim birimi niteliğindeki il özel idarelerinin
kaldırılarak yerine merkezi yönetimin taşra birimi olan
YİKOB’ların ikame edilmesi, büyükşehirlerin köylerin
tüzel kişiliğinin kaldırılarak mahalleye dönüşmesi ve
belde belediyelerinin kaldırılması, diğer illerde ise
belirli bir nüfus ölçütüne bağlanarak halka en yakın
yönetim birimlerinin etkisizleştirilmesi ya da yok
edilmesi geleneksel merkeziyetçiliğin pekişmesi
niteliğindedir.

Merkezin
Etkisi

YİKOB'lar

Ölçek

İl
Özel
İdarelerinin
Kapatılması

YİKOB’larla ilgili yeni çalışmalara ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu çalışmalar için ise daha fazla
süre
YİKOB
uygulamalarını
izlemek
gerekmektedir.
Böylelikle
uygulamaların
merkezileşme-yerelleşme gerilimindeki rolü tam
olarak tespit edilebilir hem de büyükşehir
belediyelerinin bölge yönetimi benzeri yapısıyla
yerelde oluşan yeni tip merkezileşmenin kamu
hizmetlerinin görülmesinde yöntem, nitelik,
kalite ve süre açısından ne gibi değişikliklere
neden olduğu, yerel demokrasi ve katılım gibi
kavramları ne derece yaşama geçirdiği
görülebilir.

Taşcıer,
A.
M.
(2018),
“Neoliberalizmde
Merkezileşme-Yerelleşme
Gerilimi: İl Özel İdareleri, YİKOB
Örnekleri
ve
Yerelde
Merkezileşme”

OLUMSUZ

YİKOB'lar, valiliğe bağlı bir birim olarak kurulması ve
başında valinin bulunması nedeniyle yerelleşme adı
altında merkezileşmeye yönelik düzenlemelerin de
olduğu yönünde eleştiriler almıştır.

Yetkin, O. (2017) 6360 Sayılı Yasa
İle Büyükşehir Olan Muğla İlinde
Yerel
Kamu
Hizmetlerinin
Dönüşümünün Marmaris İlçesi
Özelinde İncelenmesi

OLUMSUZ

İller, il özel idaresi tarafından yönetilmeye başlanırsa,
bu kademe “il” özelliklerinden uzaklaşıp “bölge”
özelliklerine doğru yaklaşıyor demektir. İller yerinden
yönetim esasına dayandığında, artık ‘bölgesel yönetim’
olarak görülür. Türkiye’de bölge kavramının yerleşik
olarak yedi coğrafi bölge gibi geniş ülke parçalarını
anlattığı göz önünde tutulursa, illerin merkezi yönetim
usulünden yerinden yönetim usulüne doğru açılmaları
durumunda
‘küçük
bölge
yönetimi’
olarak
adlandırılmaları gerçeğe daha uygun olur.

Ayman Güler, B. (2012), Yasa
Tasarısı Hakkında Mecliste
Yapılan Konuşma.

OLUMSUZ
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Sürdürülebilirl
ik

6360
Sayılı
Kanun’un
Getirdikleri

Kısa, orta ve uzun vadede mahalli idareler ve
merkezi idarenin taşra kuruluşları ile ilgili olarak
yapılması mecburi ya da muhtemel addedilen
kanuni ve idari değişikliklerin bütünleşik bir
perspektifle ele alınması ve önceliklendirilmesi
gerekmektedir.

Acar, M ve Yıldız, M. (2017)
“6360 Sayılı Kanun’a Yönelik
Literatür Taraması: Eleştiriler ve
Öneriler”

OLUMSUZ

Sürdürülebilirl
ik

İl
Özel
İdarelerinin
Kapatılması

Devir-tasfiye ve paylaşım, görev, yetki ve kaynak
bölüşümü gibi bir dizi göstergeler eşliğinde
yapılacak değerlendirmeler yardımıyla iyi
uygulama örneklerinin derlenmesi, titizlikle
incelenmesi
ve
kamuoyunun
dikkatine
sunulması gerekmektedir.

Acar, M ve Yıldız, M. (2017)
“6360 Sayılı Kanun’a Yönelik
Literatür Taraması: Eleştiriler ve
Öneriler”

OLUMSUZ
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EK-2: YÜZYÜZE GÖRÜŞME SORULARI
Büyükşehirler ilçe belediyelerine yöneltilecek sorular (1.Grup ve 2.Grup)
Devir ve Paylaşım
6360 sayılı yasa ile İÖİ'lerinin kapatılarak, mal varlığı ve kaynaklarının belediyelere ve kamu
idarelerine/YİKOB'a devrini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yönlendirici Sorular:
●

a) gayrimenkul ve menkul mal varlığının devri

●

b) borç ve alacakların devri

●

c) personelin devri

konularında ne tür sorunlarla karşılaştınız? Dava konusu olan belli başlı konuları ve tavsiyelerinizi belirtir
misiniz?
Yerelde Yeni İşleyiş ve İlişkiler
6360 sonrasında İÖİ'lerinin (köy belde tüzel kişilikleri ve mahalli idare birlikleri ile birlikte kaldırılarak)
belediyelerin ve YİKOBların görevlendirilmesi yerelde ne tür bir ilişki düzeni doğurdu?
Yönlendirici Sorular:
Aşağıdaki ilişkilerin hangileri güçlendi, hangileri zayıfladı?
●

*Belediye Merkezi Yönetim (Ankara)

●

*Belediye- Kamu İdareleri (YİKOB dahil)

●

*Büyükşehir-Muhtar/Vatandaş

●

*Büyükşehir- İlçe Belediyeleri

●

*İlçe Belediyesi muhtar/vatandaş

Birlikte İş Görme
Köy tüzel kişiliklerinin kaldırılması vatandaşların yerleşmeye aidiyet duygusunu ve dayanışmasını nasıl
etkiledi?
6360 sayılı yasanın tarım ve hayvancılık konusunda belediyelere verdiği yetkilerin kullanımında sorunla
karşılaşıyor musunuz? Ne tür sorunlar?
Yönlendirici Sorular:
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YİKOBlarla kırsal alanda hizmet konusunda na tür eşgüdüm mekanizmalarınız var? Hizmet çakışması
(duplikasyon) yaşıyor musunuz?
Tarım ve Orman Bakanlığı ile kırsal alana verilen hizmet konusunda ne tür eşgüdüm mekanizmalarınız var?
Hizmet çakışması (duplikasyon) yaşıyor musunuz?
İlçe belediyeleri büyükşehir belediye meclisinde ilçeyi ilgilendiren kararlarda yeterince etkili olabiliyor mu
(eş güdüm mekanizması)?
Hizmet Miktarı ve Kalitesi
6360 Sayılı Kanundan sonra belediyelerce yerelde kırsal alana sunulan hizmetlerin miktarında ve kalitesinde
artış oldu mu?
Yönlendirici Sorular:
"6360 sonrasında hangi hizmetler İÖİ dönemine oranla daha etkin ve kaliteli veriliyor? (Ulaşım, altyapı,
tarım, sosyal tesisler, sağlık, öğretim…vb.")
Bu hususlarda karşılaştırmalı sayısal verileriniz var mı?
Bu kanun kapsamında belediye sınırlarına dahil olan yerleşim yerlerinin altyapı hizmetleri için yatırım
bütçelerinin %10'luk payı ayrılıyor ve kullanılıyor mu?
Hizmet Maliyeti
İÖİ dönemine oranla belediyelerin kırsal mahallelere hizmetleri daha ucuza mal edilebiliyor mu? Hangi
hizmetler Neden?
Yönlendirici Sorular:
Sizce hangi hizmetler vatandaşa daha ucuz verilebiliyor?
Kırsal mahallelere sağlanan muafiyet ve indirimler (7254 Sayılı Kanun, Md.10) vatandaş açısından nasıl
değerlendirirsiniz? Yeterli midir?
Daha uzakta olan ve hizmet sunumu daha pahalı olan kırsal mahallelere sağlanan muafiyet ve indirimlerin
maliyeti nasıl karşılanmaktadır?Bu maliyetler kentsel mahallelerde yaşayanların kullanıcı ücretlerine mi
yansıtılıyor?
Yönetimde Eş güdüm
İÖİ’den devredilen hizmetler bağlamında (ör. Eski köylere yönelik hizmetler) büyükşehir ve ilçe belediyeleri
arasındaki yetki/ sorumluluk kaynak dağılımını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yönlendirici Sorular:
YİKOB/Kamu İdareleri ile Belediyeler arasında hizmet çakışması var mı? Eşgüdümü nasıl sağlıyorsunuz? Ne
tür sorunlarla karşılaşıyorsunuz?
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İÖİ’lerin kaldırılmasıyla oluşan boşluk Belediye, Kamu İdareleri ve YKOB tarafından tam anlamıyla
dolduruldu mu? Doldurulamayan boşluklar nelerdir? Ek üstünlükler sağladı mı?
Sizce 6360 kapsamındaki illerde mahalli idare birliklerine olan ihtiyaç karşılandı mı?
Belediyelere sağlanan ek kaynak ve yetkiler çerçevesinde sorumluluklar tam anlamıyla yerine
getirilebilmekte midir? Kaynak dağılımını nasıl değerlendiriyorsunuz? Hizmet türlerine göre değerlendirir
misiniz?
Tarımsal kooperatifler gelişmelerden nasıl etkilendi?
Öneriler Öncesi Değerlendirme
Merkezi Yönetim tarım hizmetlerinde merkez, il ve ilçe düzeyinde hizmet sunmaktadır. 6360 bu konuda
yerelde büyükşehir ve BŞ İlçe belediyelerini de görevlendirmiştir. Bu konuda hizmet çakışması vardır.
Büyükşehir Belediyeleri merkez konumları itibariyle kırsal alana uzaktır ama verilen sorumluluk ve kaynak
varlığı nedeniyle bu hizmetlere seçmeli olarak talip olmaktadır. Diğer yandan tarımsal alana yakın olan
deneyimsiz ilçe belediyeleri kaynak (mali, insani) sıkıntısı nedeniyle etkili olamamaktadır. Büyükşehirlerin
uzak ilçelerde, ilçe belediyelerinden bağımsız olarak koordinatörlükler (veya şubeler) oluşturduğu da
gözlemlenmektedir. Büyükşehir baskın hizmet sunumu yerine, kademeli iş bölümü çerçevesinde İlçe
belediyelerinin kaynak yönünden desteklenerek ve merkezi yönetimin ilçe birimleriyle eşgüdüm sağlayarak
tarımsal hizmetler konusunda işlevsel olmaları konusunda ne düşünürsünüz?
Sizce köy tüzel kişiliklerinin kaldırılması 6360 ile amaçlanan reformun zorunlu bir parçası mıydı?
Köy tüzel kişiliğini kaybederek mahalle haline dönüştürülen yerleşim yerlerine yeniden tüzel kişilik
verilebilmesini nasıl değerlendirirsiniz?
Öneriler
SEÇENEK 1: BŞB modeli diğer illere yaygınlaştırılmasın, İÖİ korunsun (mevcut belediye yapısı olduğu gibi
korunsun).
Bu yaklaşıma katılıyor musunuz?"
"SEÇENEK 2:BŞ modeli diğer illere yaygınlaştırılmasın, ama diğer illerin İÖİ’lerinde iyileştirmeler yapılsın
Bu durumda, uygulama deneyiminize dayanarak, ne tür iyileştirici önlemler alınmasını önerirsiniz?"
SEÇENEK 3: BŞB Modeli mevcut büyükşehirlerde iyileştirilerek yeniden düzenlensin. Diğer illere de
iyileştirilmiş şekliyle uygulansın. (Her yer büyükşehir olsun)
Bu durumda, uygulama deneyiminize dayanarak, ne tür iyileştirici önlemler alınmasını önerirsiniz?

Merkezi idareye bağlı birimlere, YİKOB ve mahalli idare birliklerine yöneltilecek sorular (3., 4.
Ve 5. Grup)
Devir ve Paylaşım
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6360 sayılı yasa ile İÖİ'lerinin kapatılarak, mal varlığı ve kaynaklarının belediyelere ve kamu
idarelerine/YİKOB'a devrini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yönlendirici Sorular:
●

a) gayrimenkul ve menkul mal varlığının devri

●

b)borç ve alacakların devri

●

c) personelin devri

konularında ne tür sorunlarla karşılaştınız? Dava konusu olan belli başlı konuları ve tavsiyelerinizi belirtir
misiniz?
Yerelde Yeni İşleyiş ve İlişkiler
6360 sonrasında İÖİ'lerinin (köy belde tüzel kişilikleri ve mahalli idare birlikleri ile birlikte kaldırılarak)
belediyelerin ve YİKOBların görevlendirilmesi yerelde ne tür bir ilişki düzeni doğurdu?
Yönlendirici Sorular:
"Aşağıdaki ilişkilerin hangileri güçlendi, hangileri zayıfladı?
●

*YİKOB- Kamu İdareleri

●

*YIKOB-Büyükşehir-

●

*YIKOB İlçe Belediyeleri

●

*YIKOB- Muhtar/Vatandaş"

Birlikte İş Görme
Köy tüzel kişiliklerinin kaldırılması vatandaşların yerleşmeye aidiyet duygusunu ve dayanışmasını nasıl
etkiledi?
6360 sayılı yasanın tarım ve hayvancılık konusunda yetkilerin kullanımında belediyelerle sorunla karşılaşıyor
musunuz? Ne tür sorunlar?
Yönlendirici Sorular:
YİKOB’larla kırsal alanda verilen hizmet konusunda ne tür eş güdüm mekanizmalarınız var? Hizmet
çakışması (duplikasyon) yaşıyor musunuz?
Hizmet Miktarı ve Kalitesi
6360 Sayılı Kanundan sonra kamu İdarelerince yerelde kırsal alana sunulan hizmetlerin miktarında ve
kalitesinde artış oldu mu?
Yönlendirici Sorular:
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6360 sonrasında hangi hizmetler İÖİ dönemine oranla daha etkin ve kaliteli veriliyor? (Ulaşım, altyapı, tarım,
sosyal tesisler, sağlık, öğretim…vb.)
Bu hususlarda karşılaştırmalı sayısal verileriniz var mı?
Hizmet Maliyeti
İÖİ dönemine oranla belediyelerin kırsal mahallelere hizmetleri daha hızlı ve ucuza mal edilebiliyor mu?
Hangi hizmetler Neden?
Yönlendirici Sorular:
Sizce hangi hizmetler vatandaşa daha ucuz verilebiliyor?
Yönetimde Eş güdüm
İÖİ’den devredilen hizmetler bağlamında (ör. Eski köylere yönelik hizmetler) büyükşehir ve ilçe belediyeleri
arasındaki yetki/ sorumluluk kaynak dağılımını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yönlendirici Sorular:
YİKOB/Kamu İdareleri ile Belediyeler arasında hizmet çakışması var mı? Eşgüdümü nasıl sağlıyorsunuz? Ne
tür sorunlarla karşılaşıyorsunuz?
İÖİ’lerin kaldırılmasıyla oluşan boşluk Belediye, Kamu İdareleri ve YKOB tarafından tam anlamıyla
dolduruldu mu? Doldurulamayan boşluklar nelerdir? Ek üstünlükler sağladı mı?
Sizce 6360 kapsamındaki illerde mahalli idare birliklerine olan ihtiyaç karşılandı mı?
Belediyelere sağlanan ek kaynak ve yetkiler çerçevesinde sorumluluklar tam anlamıyla yerine
getirilebilmekte midir? Kaynak dağılımını nasıl değerlendiriyorsunuz? Hizmet türlerine göre değerlendirir
misiniz?
Öneriler Öncesi Değerlendirme
Merkezi Yönetim tarım hizmetlerinde merkez, il ve ilçe düzeyinde hizmet sunmaktadır. 6360 bu konuda
yerelde büyükşehir ve BŞ İlçe belediyelerini de görevlendirmiştir. Bu konuda hizmet çakışması vardır.
Büyükşehir Belediyeleri merkez konumları itibariyle kırsal alana uzaktır ama verilen sorumluluk ve kaynak
varlığı nedeniyle bu hizmetlere seçmeli olarak talip olmaktadır. Diğer yandan tarımsal alana yakın olan
deneyimsiz ilçe belediyeleri kaynak (mali, insani) sıkıntısı nedeniyle etkili olamamaktadır. Büyükşehirlerin
uzak ilçelerde, ilçe belediyelerinden bağımsız olarak koordinatörlükler (veya şubeler) oluşturduğu da
gözlemlenmektedir. Büyükşehir baskın hizmet sunumu yerine, kademeli iş bölümü çerçevesinde İlçe
belediyelerinin kaynak yönünden desteklenerek ve merkezi yönetimin ilçe birimleriyle eşgüdüm sağlayarak
tarımsal hizmetler konusunda işlevsel olmaları konusunda ne düşünürsünüz?
Sizce köy tüzel kişiliklerinin kaldırılması 6360 ile amaçlanan reformun zorunlu bir parçası mıydı?
Köy tüzel kişiliğini kaybederek mahalle haline dönüştürülen yerleşim yerlerine yeniden tüzel kişilik
verilebilmesini nasıl değerlendirirsiniz?
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Öneriler
SEÇENEK 1: BŞB modeli diğer illere yaygınlaştırılmasın, İÖİ korunsun (mevcut belediye yapısı olduğu gibi
korunsun).
Bu yaklaşıma katılıyor musunuz?"
"SEÇENEK 2:BŞ modeli diğer illere yaygınlaştırılmasın, ama diğer illerin İÖİ’lerinde iyileştirmeler yapılsın
Bu durumda, uygulama deneyiminize dayanarak, ne tür iyileştirici önlemler alınmasını önerirsiniz?"
SEÇENEK 3: BŞB Modeli mevcut büyükşehirlerde iyileştirilerek yeniden düzenlensin. Diğer illere de
iyileştirilmiş şekliyle uygulansın. (Her yer büyükşehir olsun)
Bu durumda, uygulama deneyiminize dayanarak, ne tür iyileştirici önlemler alınmasını önerirsiniz?

İl özel idarelerine yöneltilecek sorular (7. Grup)
Devir ve Paylaşım
6360 sayılı yasa ile İÖİ'lerinin kapatılarak, mal varlığı ve kaynaklarının belediyelere ve kamu
idarelerine/YİKOB'a devrini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yönlendirici Sorular:
●

a) gayrimenkul ve menkul mal varlığının devri

●

b)borç ve alacaklarin devri

●

c) personelin devri

konularında ne tür sorunlarla karşılaştınız? Dava konusu olan belli başlı konuları ve tavsiyelerinizi belirtir
misiniz?"
Yerelde Yeni İşleyiş ve İlişkiler
6360 sonrasında İÖİ'lerinin (köy belde tüzel kişilikleri ve mahalli idare birlikleri ile birlikte kaldırılarak)
belediyelerin ve YİKOBların görevlendirilmesi yerelde ne tür bir ilişki düzeni doğurdu?
Birlikte İş Görme
Köy tüzel kişiliklerinin kaldırılması vatandaşların yerleşmeye aidiyet duygusunu ve dayanışmasını nasıl
etkiledi?
İl Genel Meclisinin bulunduğu İÖİ’leri dönemiyle karşılaştırıldığında, kırsal alana verilen hizmetlerin
planlanması ve uygulanmasında muhtarların/vatandaşların katılımını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Hizmet Miktarı ve Kalitesi
6360 Sayılı Kanundan sonra belediyeler ve kamu idarelerince kırsal alana sunulan hizmetlerin miktarında
ve kalitesinde artış oldu mu?
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Yönlendirici Sorular:
6360 sonrasında hangi hizmetler İÖİ dönemine oranla daha etkin ve kaliteli veriliyor? (Ulaşım, altyapı, tarım,
sosyal tesisler, sağlık, öğretim…vb.)
Bu hususlarda karşılaştırmalı sayısal verileriniz var mı?
Belediye sınırlarına dahil olan yerleşim yerlerinin altyapı hizmetleri için ayrılan %10’luk pay sizce uygun bir
değer midir?
Hizmet Maliyeti
İÖİ dönemine oranla belediyelerin kırsal mahallelere hizmetleri daha hızlı ve ucuza mal edilebiliyor mu?
Hangi hizmetler Neden?
Yönlendirici Sorular:
Sizce hangi hizmetler vatandaşa daha ucuz verilebiliyor?
Kırsal mahallelere sağlanan muafiyet ve indirimler (7254 Sayılı Kanun, Md.10) vatandaş açısından nasıl
değerlendirirsiniz? Yeterli midir?
Yönetimde Eş güdüm
İÖİ den devredilen hizmetler bağlamında (ör. Eski köylere yönelik hizmetler) büyükşehir ve ilçe belediyeleri
arasındaki yetki/ sorumluluk kaynak dağılımını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yönlendirici Sorular:
İÖİ’lerin kaldırılmasıyla oluşan boşluk Belediye, Kamu İdareleri ve YİKOB tarafından tam anlamıyla
dolduruldu mu? Doldurulamayan boşluklar nelerdir? Ek üstünlükler sağladı mı?
Sizce 6360 kapsamındaki illerde mahalli idare birliklerine olan ihtiyaç karşılandı mı?
Belediyelere sağlanan ek kaynak ve yetkiler çerçevesinde sorumluluklar tam anlamıyla yerine
getirilebilmekte midir? Kaynak dağılımını nasıl değerlendiriyorsunuz? Hizmet türlerine göre değerlendirir
misiniz?
Öneriler Öncesi Değerlendirme
Merkezi Yönetim tarım hizmetlerinde merkez, il ve ilçe düzeyinde hizmet sunmaktadır. 6360 bu konuda
yerelde büyükşehir ve BŞ İlçe belediyelerini de görevlendirmiştir. Bu konuda hizmet çakışması vardır.
Büyükşehir Belediyeleri merkez konumları itibariyle kırsal alana uzaktır ama verilen sorumluluk ve kaynak
varlığı nedeniyle bu hizmetlere seçmeli olarak talip olmaktadır. Diğer yandan tarımsal alana yakın olan
deneyimsiz ilçe belediyeleri kaynak (mali, insani) sıkıntısı nedeniyle etkili olamamaktadır. Büyükşehirlerin
uzak ilçelerde, ilçe belediyelerinden bağımsız olarak koordinatörlükler (veya şubeler) oluşturduğu da
gözlemlenmektedir. Büyükşehir baskın hizmet sunumu yerine, kademeli iş bölümü çerçevesinde İlçe
belediyelerinin kaynak yönünden desteklenerek ve merkezi yönetimin ilçe birimleriyle eşgüdüm sağlayarak
tarımsal hizmetler konusunda işlevsel olmaları konusunda ne düşünürsünüz?
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Sizce köy tüzel kişiliklerinin kaldırılması 6360 ile amaçlanan reformun zorunlu bir parçası mıydı?
Köy tüzel kişiliğini kaybederek mahalle haline dönüştürülen yerleşim yerlerine yeniden tüzel kişilik
verilebilmesini nasıl değerlendirirsiniz?
Öneriler
SEÇENEK 1: BŞB modeli diğer illere yaygınlaştırılmasın, İÖİ korunsun (mevcut belediye yapısı olduğu gibi
korunsun).
Bu yaklaşıma katılıyor musunuz?"
"SEÇENEK 2:BŞ modeli diğer illere yaygınlaştırılmasın, ama diğer illerin İÖİ’lerinde iyileştirmeler yapılsın
Bu durumda, uygulama deneyiminize dayanarak, ne tür iyileştirici önlemler alınmasını önerirsiniz?"
SEÇENEK 3: BŞB Modeli mevcut büyükşehirlerde iyileştirilerek yeniden düzenlensin. Diğer illere de
iyileştirilmiş şekliyle uygulansın. (Her yer büyükşehir olsun)
Bu durumda, uygulama deneyiminize dayanarak, ne tür iyileştirici önlemler alınmasını önerirsiniz?

Muhtarlara yöneltilecek sorular (8 .Grup)
Devir ve Paylaşım
6360 sayılı yasa ile İÖİ'lerinin kapatılarak, mal varlığı ve kaynaklarının belediyelere ve kamu
idarelerine/YİKOB'a devrini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yönlendirici Sorular:
●

a) gayrimenkul ve menkul mal varlığının devri

●

b)borç ve alacaklarin devri

●

c) personelin devri

konularında ne tür sorunlarla karşılaştınız? Dava konusu olan belli başlı konuları ve tavsiyelerinizi belirtir
misiniz?"
Yerelde Yeni İşleyiş ve İlişkiler
6360 sonrasında İÖİ'lerinin (köy belde tüzel kişilikleri ve mahalli idare birlikleri ile birlikte kaldırılarak)
belediyelerin ve YİKOBların görevlendirilmesi yerelde ne tür bir ilişki düzeni doğurdu?
Yönlendirici Sorular:
●

"Aşağıdaki ilişkilerin hangileri güçlendi, hangileri zayıfladı?

●

*Muhtar- Kamu İdareleri-YİKOB

●

*Muhtar-Büyükşehir92

●

*Muhtar İlçe Belediyeleri

●

*Muhtar-Vatandaş"

Birlikte İş Görme
"Köy tüzel kişiliklerinin kaldırılması vatandaşların yerleşmeye aidiyet duygusunu ve dayanışmasını nasıl
etkiledi?"
Belediye meclisi toplantılarına ve ihtisas komisyonlarına katılıyor musunuz?
Yönlendirici Sorular:
İÖİ dönemi ile karşılaştırdığınızda, Yerleşmeniz hakkında ilçe, büyükşehir, kamu idareleri kararlarının
alınmasında ve uygulanmasında daha etkili olabiliyor musunuz? Nasıl?
İlçenizin Belediye Meclis üyeleriyle ilişki kuruyor musunuz? Mecliste etkili oluyorlar mı?
Kent Konseyleri ile ilişki kuruyor musunuz?
Hizmet Miktarı ve Kalitesi
6360 Sayılı Kanundan sonra kırsal alanda belediyeler ve kamu idarelerince kırsal alana sunulan hizmetlerin
miktarında ve kalitesinde artış oldu mu?
Yönlendirici Sorular:
6363 sonrasında hangi hizmetler İÖİ dönemine oranla daha etkin ve kaliteli veriliyor? (ulaşım, altyapı, tarım,
sosyal tesisler, sağlık, öğretim…vb.)
Hizmet Maliyeti
İÖİ dönemine oranla belediyelerin kırsal mahallelere hizmetleri daha hızlı ve ucuza mal edilebiliyor mu?
Hangi hizmetler Neden?
Yönlendirici Sorular:
Sizce hangi hizmetler vatandaşa daha ucuz verilebiliyor?
Kırsal mahallelere sağlanan muafiyet ve indirimler (7254 Sayılı Kanun, Md.10) vatandaş açısından nasıl
değerlendirirsiniz? Yeterli midir?
Kırsal mahalle olmak için İlçe Belediyelerine başvuru yaptınız mı? Kırsal Mahalle kanununu nasıl
değerlendiriyorsunuz? Sizce muafiyet ve indirimler makul müdür?
Yönetimde Eş güdüm
İÖİ’den devredilen hizmetler bağlamında (ör. Eski köylere yönelik hizmetler) büyükşehir ve ilçe belediyeleri
arasındaki yetki/ sorumluluk kaynak dağılımını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yönlendirici Sorular:
93

Büyükşehirlerde köylerin tüzel kişiliğinin kaldırılarak mahalle haline getirildikten sonra buraların ilçe
belediyesine mi büyükşehir belediyesine ihtiyacı mı artmıştır?
İÖİ’lerin kaldırılmasıyla oluşan boşluk Belediye, Kamu İdareleri ve YKOB tarafından tam anlamıyla
dolduruldu mu? Doldurulamayan boşluklar nelerdir? Ek üstünlükler sağladı mı?
Sizce 6360 kapsamındaki illerde mahalli idare birliklerine olan ihtiyaç karşılandı mı?
Belediyelere sağlanan ek kaynak ve yetkiler çerçevesinde sorumluluklar tam anlamıyla yerine
getirilebilmekte midir? Kaynak dağılımını nasıl değerlendiriyorsunuz? Hizmet türlerine göre değerlendirir
misiniz?
6360 sonrası durumdan mahalleniz memnun mu?
Kırsal mahallenize dışardan gelip yerleşen kentliler oldu mu? Bu konuda sorun yaşadınız mı?
Kırsal mahalle olmanızla birlikte imar baskısı yapılaşma talebi yaşadınız mı?
Öneriler Öncesi Değerlendirme
Merkezi Yönetim tarım hizmetlerinde merkez, il ve ilçe düzeyinde hizmet sunmaktadır. 6360 bu konuda
yerelde büyükşehir ve BŞ İlçe belediyelerini de görevlendirmiştir. Bu konuda hizmet çakışması vardır.
Büyükşehir Belediyeleri merkez konumları itibariyle kırsal alana uzaktır ama verilen sorumluluk ve kaynak
varlığı nedeniyle bu hizmetlere seçmeli olarak talip olmaktadır. Diğer yandan tarımsal alana yakın olan
deneyimsiz ilçe belediyeleri kaynak (mali, insani) sıkıntısı nedeniyle etkili olamamaktadır. Büyükşehirlerin
uzak ilçelerde, ilçe belediyelerinden bağımsız olarak koordinatörlükler (veya şubeler) oluşturduğu da
gözlemlenmektedir. Büyükşehir baskın hizmet sunumu yerine, kademeli iş bölümü çerçevesinde İlçe
belediyelerinin kaynak yönünden desteklenerek ve merkezi yönetimin ilçe birimleriyle eşgüdüm sağlayarak
tarımsal hizmetler konusunda işlevsel olmaları konusunda ne düşünürsünüz?
Sizce köy tüzel kişiliklerinin kaldırılması 6360 ile amaçlanan reformun zorunlu bir parçası mıydı?
Köy tüzel kişiliğini kaybederek mahalle haline dönüştürülen yerleşim yerlerine yeniden tüzel kişilik
verilebilmesini nasıl değerlendirirsiniz?
Öneriler
SEÇENEK 1: BŞB modeli diğer illere yaygınlaştırılmasın, İÖİ korunsun (mevcut belediye yapısı olduğu gibi
korunsun).
Bu yaklaşıma katılıyor musunuz?"
"SEÇENEK 2:BŞ modeli diğer illere yaygınlaştırılmasın, ama diğer illerin İÖİ’lerinde iyileştirmeler yapılsın
Bu durumda, uygulama deneyiminize dayanarak, ne tür iyileştirici önlemler alınmasını önerirsiniz?"
SEÇENEK 3: BŞB Modeli mevcut büyükşehirlerde iyileştirilerek yeniden düzenlensin. Diğer illere de
iyileştirilmiş şekliyle uygulansın. (Her yer büyükşehir olsun)
Bu durumda, uygulama deneyiminize dayanarak, ne tür iyileştirici önlemler alınmasını önerirsiniz?
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Uzmanlara/Araştırmacılara/Profesyonellere yöneltilecek sorular (6. ve 9. Grup)
Devir ve Paylaşım
6360 sayılı yasa ile İÖİ'lerinin kapatılarak, mal varlığı ve kaynaklarının belediyelere ve kamu
idarelerine/YİKOB'a devrini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yönlendirici Sorular:
●

a) gayrimenkul ve menkul mal varlığının devri

●

b)borç ve alacaklarin devri

●

c) personelin devri

konularında ne tür sorunlarla karşılaştınız? Dava konusu olan belli başlı konuları ve tavsiyelerinizi belirtir
misiniz?"
Yerelde Yeni İşleyiş ve İlişkiler
6360 sonrasında İÖİ'lerinin (köy belde tüzel kişilikleri ve mahalli idare birlikleri ile birlikte kaldırılarak)
belediyelerin ve YİKOBların görevlendirilmesi yerelde ne tür bir ilişki düzeni doğurdu?
Yönlendirici Sorular:
"Aşağıdaki ilişkilerin hangileri güçlendi, hangileri zayıfladı?
●

*Belediye- Kamu İdareleri

●

*Büyükşehir- İlçe Belediyeleri

●

*Belediye muhtar/vatandaş"

Birlikte İş Görme
Köy tüzel kişiliklerinin kaldırılması vatandaşların yerleşmeye aidiyet duygusunu ve dayanışmasını nasıl
etkiledi?
Kırsal mahalle muhtarlarının Belediye ve YİKOB kararlarında daha etkili olmaları nasıl sağlanabilir?
Yönlendirici Sorular:
Mahalle muhtarlarının yerel ve merkezi yönetimin kendi muhtarlıklarıyla ilgili kararlarında etkili olabilmeleri
için ne tür mekanizmalar geliştirilebilir?
6360 ile gelen düzenlemelerin daha etkin hale getirilmesi için önerdiğiniz değişiklikler nelerdir?
Hizmet Miktarı ve Kalitesi
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6360 Sayılı Kanundan sonra belediyeler ve kamu idarelerince kırsal alana sunulan hizmetlerin miktarında
ve kalitesinde artış oldu mu?
Yönlendirici Sorular:
6360 sonrasında hangi hizmetler İÖİ dönemine oranla daha etkin ve kaliteli veriliyor? (ulaşım, altyapı, tarım,
sosyal tesisler, sağlık, öğretim…vb.)
Bu hususlarda karşılaştırmalı sayısal veriler var mı?
Hizmet Maliyeti
İÖİ dönemine oranla belediyelerin kırsal mahallelere hizmetleri daha hızlı ve ucuza mal edilebiliyor mu?
Hangi hizmetler Neden?
Yönlendirici Sorular:
Sizce hangi hizmetler vatandaşa daha ucuz verilebiliyor?
Kırsal mahallelere sağlanan muafiyet ve indirimler (7254 Sayılı Kanun, Md.10) vatandaş açısından nasıl
değerlendirirsiniz? Yeterli midir?
Yönetimde Eş güdüm
İÖİ’den devredilen hizmetler bağlamında (ör. Eski köylere yönelik hizmetler) büyükşehir ve ilçe belediyeleri
arasındaki yetki/ sorumluluk kaynak dağılımını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yönlendirici Sorular:
YİKOB ile Belediyeler arasında hizmet çakışması var mı? Eşgüdümü nasıl sağlanıyor? Ne tür sorunlarla
karşılaşılıyor?
İÖİ’lerin kaldırılmasıyla oluşan boşluk Belediye, Kamu İdareleri ve YKOB tarafından tam anlamıyla
dolduruldu mu? Doldurulamayan boşluklar nelerdir? Ek üstünlükler sağladı mı?
Sizce 6360 kapsamındaki illerde mahalli idare birliklerine olan ihtiyaç karşılandı mı?
Belediyelere sağlanan ek kaynak ve yetkiler çerçevesinde sorumluluklar tam anlamıyla yerine
getirilebilmekte midir? Kaynak dağılımını nasıl değerlendiriyorsunuz? Hizmet türlerine göre değerlendirir
misiniz?
Kırsal ve kentsel mahalelerin memnuniyeti?
İÖİ’lerin kaldırılması 6360 Köy tüzel kişiliği kaldırılmadan uygulanabilir miydi?
Öneriler Öncesi Değerlendirme
Merkezi Yönetim tarım hizmetlerinde merkez, il ve ilçe düzeyinde hizmet sunmaktadır. 6360 bu konuda
yerelde büyükşehir ve BŞ İlçe belediyelerini de görevlendirmiştir. Bu konuda hizmet çakışması vardır.
Büyükşehir Belediyeleri merkez konumları itibariyle kırsal alana uzaktır ama verilen sorumluluk ve kaynak
varlığı nedeniyle bu hizmetlere seçmeli olarak talip olmaktadır. Diğer yandan tarımsal alana yakın olan
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deneyimsiz ilçe belediyeleri kaynak (mali, insani) sıkıntısı nedeniyle etkili olamamaktadır. Büyükşehirlerin
uzak ilçelerde, ilçe belediyelerinden bağımsız olarak koordinatörlükler (veya şubeler) oluşturduğu da
gözlemlenmektedir. Büyükşehir baskın hizmet sunumu yerine, kademeli iş bölümü çerçevesinde İlçe
belediyelerinin kaynak yönünden desteklenerek ve merkezi yönetimin ilçe birimleriyle eşgüdüm sağlayarak
tarımsal hizmetler konusunda işlevsel olmaları konusunda ne düşünürsünüz?
Sizce köy tüzel kişiliklerinin kaldırılması 6360 ile amaçlanan reformun zorunlu bir parçası mıydı?
Köy tüzel kişiliğini kaybederek mahalle haline dönüştürülen yerleşim yerlerine yeniden tüzel kişilik
verilebilmesini nasıl değerlendirirsiniz?
Öneriler
SEÇENEK 1: BŞB modeli diğer illere yaygınlaştırılmasın, İÖİ korunsun (mevcut belediye yapısı olduğu gibi
korunsun).
Bu yaklaşıma katılıyor musunuz?"
"SEÇENEK 2:BŞ modeli diğer illere yaygınlaştırılmasın, ama diğer illerin İÖİ’lerinde iyileştirmeler yapılsın
Bu durumda, uygulama deneyiminize dayanarak, ne tür iyileştirici önlemler alınmasını önerirsiniz?"
SEÇENEK 3: BŞB Modeli mevcut büyükşehirlerde iyileştirilerek yeniden düzenlensin. Diğer illere de
iyileştirilmiş şekliyle uygulansın. (Her yer büyükşehir olsun)
Bu durumda, uygulama deneyiminize dayanarak, ne tür iyileştirici önlemler alınmasını önerirsiniz?
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EK-3: YÜZ YÜZE GÖRÜŞME KATILIMCILARI LİSTESİ
Odak Grup Toplantısı
Büyükşehir
Yetkilileri

Kurum

Unvan

Ad-Soyad

Büyükşehir

Kırsal Hizm. Da. Bşk.

Ahmet Mekin TÜZÜN

Manisa
Belediyesi

Büyükşehir

Kırsal Hizm. Da. Bşk.

Yılmaz USTA

Eskişehir
Belediyesi

Büyükşehir

Mali İşler Da. Başkanı

Ali Rıza ÖZSALTIK

Trabzon
Belediyesi

Büyükşehir

Muhtarlık İşleri Da. Bşk.

Ali Kemal BEKTAŞ

Tarımsal Hizmetler Şb. Md.

Yakup SEYMEN

Genel Sekreter

Zafer AYNALI

SUKİ Gn. Md.

Remzi ERTEK

Tarımsal Hizm. Da. Bşk.

Buket KALLEM

MUSKİ Gn. Md. V.

Baki ÜLGEN

Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediyesi

Mahalle ve Tarım Hizm.
Da. Bşk.

Mehmet
TÜRKMENER

Konya BŞB

Muhtarlık
işleri
ve
Koordinasyon Şube Md.

Mustafa Selçuk

Belediye Ankara

Belediyesi

Erzurum
Belediyesi

Muğla
Belediyesi

Büyükşehir

Büyükşehir

UNDP

Gökhan MENTEŞ
Ferhat EMİL
M.M.
Kayhan
KAVAS
(Moderatör)
Eren Çağdaş BİLGİÇ
Baran Can Karadoğan
Elvin ERSOY

İlçe Belediye Yetkilileri Kahramankazan
Belediyesi
(AKP)

Fatih

Kırsal Hizm. Md.

Emrah ERTÜRK

Başkan Yard.

Yusuf YÖRELİ

Tarımsal Hizm. Md.

Şükrü GÜNAYDIN

Muhtarlık İşleri Md.

Mehmet ATA

(Ankara)

Meram
Belediyesi
(Konya) (AKP)

Yunusemre Belediyesi
(Manisa) (AKP)
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Akhisar
Belediyesi
(Manisa) (CHP)

Muhtarlıklar Md.

Halise ÇUVAL

Sivrihisar
Belediyesi
(Eskişehir) (AKP)

Başkan Yard.

Hüseyin İLHAN

UNDP

YİKOB Yetkilileri ile Yapılan
Görüşme

Gökhan MENTEŞ
Ferhat EMİL
M.M.
Kayhan
KAVAS
(Moderatör)
Volkan Recai ÇETİN
Eren Çağdaş BİLGİÇ
Baran Can Karadoğan
Elvin ERSOY
İdari ve
Müdürü

Manisa YİKOB
Eskişehir YİKOB

Mali

İşler

Cüneyt BİNGÖL

Strateji ve Koordinasyon
Müdürü

Zafer BİLEN

Trabzon YİKOB

İdari ve
Müdürü

Arslan MALKOÇ

Trabzon YİKOB

Strateji ve Koordinasyon
Müdürü

Mehmet
PEHLİVANOĞLU

Erzurum YİKOB

YİKOB Başkanı
Yardımcısı

Hamdullah
ÖZGÖDEK

Mali

İşler

Vali

Ali

Suphi

Aylin ARIKAN

UNDP

Gökhan MENTEŞ
Baran Can KARADOĞAN
Eren Çağdaş BİLGİÇ
M. M. Kayhan KAVAS
M. Ferhat EMİL

Merkezi İdare Yetkilileri

İçişleri Bakanlığı İller
İdaresi
Genel
Müdürlüğü

İl Özel
Müdürü

Çevre
ve
Bakanlığı

Eğitim Hizmetleri, Dış
İlişkiler ve Koordinasyon

Şehircilik
Yerel

İdaresi

Şube

Pınar YILMAZ

Halil ŞENER
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Yönetimler
Müdürlüğü

Genel

Daire Başkanlığı

UNDP

Merkezi İdare
Yetkilileri

Birlikleri

Neslihan YUMUKOĞLU
Gökhan MENTEŞ
Baran Can KARADOĞAN
Eren Çağdaş BİLGİÇ
M. M. Kayhan KAVAS
M. Ferhat EMİL
Hakan YILMAZ

Türkiye Belediyeler Birliği

Genel Sekreter Yardımcısı

Kayhan Özüm

Türkiye Belediyeler Birliği

Hukuk İşleri

Av. Yasemin SEZGİN

Türkiye Belediyeler Birliği

Dış İlişkiler

Gülfem Keleş

Doğu
Karadeniz
Belediyeler Birliği

Genel Sekreter

Mehmet Şentürk

Vilayetler Birliği

Strateji Geliştirme Müdürü

Bülent Boztuğ

Çukurova
Birliği

Genel Sekreter

Demet Avşar

Çevre

Birlik Müdürü

Ercan ÖZCAN

Kastamonu Köy Kalkınma
ve Diğer Tarımsal Amaçlı
Kooperatifler Birliği

Birlik Başkanı

Erol Akar

Kastamonu Köy Kalkınma
ve Diğer Tarımsal Amaçlı
Kooperatifler Birliği

Yönetim Kurulu Üyesi

Özkan Kapucu

Belediyeler

Afyonkarahisar
Hizmetleri Birliği

UNDP

Gökhan MENTEŞ
Ferhat EMİL
M. M. Kayhan KAVAS
Baran Can KARADOĞAN
Eren Çağdaş BİLGİÇ
Elvan ERSOY
Aylin ARIKAN
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Ceren ÖZKAN
İl Özel İdare Yetkilileri

Tunceli İl Özel İdaresi
Çanakkale İl Özel İdaresi
Çanakkale İl Özel İdaresi

Genel Sekreter

Nazif YILDIRIM

Genel Sekreter Yardımcısı

Celil SEZGİN

Şehir Plancısı

Bilge FURUNCUOĞLU

Genel Sekreter

İsmail Haluk KARAHAN

Kırıkkale İl Özel İdaresi
Afyonkarahisar
İdaresi

İl

Özel

Murat TOY

Gökhan MENTEŞ
Neslihan YUMUKOĞLU
Ferhat EMİL
Eren Çağdaş BİLGİÇ
Baran Can KARADOĞAN
Elvan ERSOY
Aylin ARIKAN

UNDP
Muhtarlar

Kaşınhanı
Muhtarlıığ,
KONYA)

Mahallesi
(Meram,

Muhtar, Tüm Muhtarlar
Derneği Federasyonu

Mehmet ÇETİN

Gürbulak
Muhtarlığı
Trabzon)

Mahallesi
(Ortahisar,

Muhtar

Recep BİLGİN

Kırkgözeler
Muhtarlığı
Erzurum)

Mahallesi
(Horasan,

Muhtar

Taha KÜÇÜK

Soğanlık
Mahallesi
Muhtarlığı
(Kartal,İstanbul)

Muhtar

Salim COŞAR

Siyavuşpaşa
Mahallesi
Muhtarlığı (Bahçelievler,
İstanbul)

Muhtar

Selami AYKUT

UNDP

Gökhan MENTEŞ
Ferhat EMİL
M. M. Kayhan KAVAS
Eren Çağdaş BİLGİÇ
Baran Can KARADOĞAN
Aylin ARIKAN
Neslihan YUMUKOĞLU
Elvan ERSOY
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Akademisyenler
Uzmanlar

ve

Ankara Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Türkiye Kalkınma Vakfı
UNDP

Prof. Dr.

Ayşegül MENGİ

Dr.

Tuna BATUHAN

Yönetim Kurulu Başkanı

İbrahim TUĞRUL
Gökhan MENTEŞ
M. M. Kayhan KAVAS
M. Ferhat EMİL
Eren Çağdaş BİLGİÇ
Baran Can KARADOĞAN
Neslihan YUMUKOĞLU
Elvan ERSOY
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