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Öz 
İl, merkezi yönetimin taşra düzeyindeki en temel yönetsel birimidir. 

Merkezi yönetim, taşrada sunmakla mükellef olduğu kamu hizmetlerini taşra 

örgütleri aracılığı ile yerine getirmektedir. Bu durum da ili ve il yönetimini 

önemli bir konuma yükseltmektedir. Böyle bir öneme sahip olan bir yönetsel 

birimin varlık kazanması için bir takım ölçütlerin olması zorunludur. 

Anayasal düzeyde belirlenen ölçütlerin kesin sonuçları ortaya 

koymamasından dolayı il kurma konusunda çoğu zaman siyasi süreç daha 

aktif bir biçimde görev almaktadır. Kesin ölçütlerin yokluğu nedeniyle 

kamunun kıt kaynakları israf edilmektedir. Bu çalışmada il kurmak için 

gerekli olan ölçütler tartışılmıştır. Bu amaçla, teorik bir çalışma kapsamında, 

önceden belirlenen sorulara cevap(lar) aranmış ve il kurmak için uyulması 

gereken kesin ölçütlerin neler olduğundan söz edilmiştir. Nihai aşamada 

somut değerler ortaya çıkarılmaya çalışılmış ve yalnızca siyasi sebeplerden 

dolayı il kurulmaması gerekliliğine vurgu yapılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Taşra Teşkilatı, İl, İl Kurma Ölçütleri, Vali, 

Kamu Hizmeti. 

 

                                                           
1 Bu çalışma, 23 Haziran 2016 tarihinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı’nda kabul edilen “Yerellik İlkesi 

Kapsamında İl Yönetiminin Mevcut Durumu, Sorunları ve Geleceği” adlı doktora 

tezimizin yalnızca bir kısmından üretilmiştir. 



Abstract 
Province is the most fundamental administrative unit of central 

government. The central government, which must provide the people with 

public service in the provincial level, does public services by means of 

provincial organizations. This results in province and administration 

becoming more important. It is compulsory to set some criteria for the 

existence of an administrative unit with such importance. Due to the fact that 

there is a lack of absolute results which are to be defined in the constitutional 

level, the political continuum takes charge in more actively in the course of 

setting up a province. Because of the negative reasons resulting from the lack 

of precise criteria, limited public resources are being consumed. In this study, 

the criteria necessary to set up a province have been discussed. For this 

purpose, answers are searched, in the context of a theoretical study, for the 

previously determined questions. The absolute criteria, required to set up a 

province, have been discussed in this study. At the end of this study, we tried 

to find out the perceptible information and we emphasized that a province 

should not only be set up for political reasons. 

Keywords: The Provincial Organization, Province, Province Setting 

Criterias,  Governor,  Public Service. 

 

GİRİŞ 

Devletin temel yönetim örgütlenmesine veya bir diğer bakış 

açısı ile bu örgütlenmenin sonucunda meydana gelen teşkilatlanmaya 

“merkezi yönetim” adı verilmektedir. Merkezi yönetim de kendi 

arasında “merkez” ve “taşra” teşkilatlanması şeklinde ikiye 

ayrılmaktadır. Merkez teşkilatlanması cumhurbaşkanlığı, başbakanlık, 

bakanlar kurulu ve bakanlıkları içine alırken, taşra teşkilatlanması 

illeri ve ilçeleri içine almaktadır (Gözübüyük, 2010: 22). Çalışmanın 

temel hedef noktasına ulaşabilmek ve konuyu taşra teşkilatlanması 

çerçevesinde sürdürebilmek için il yönetimi üzerine daha fazla 

yoğunlaşmak gerekmektedir. 

Bu amaçla ifade edilmesi gerekir ki Türkiye’de il, yönetsel 

bölümlenmenin ilk ve temel basamağını oluşturmaktadır. Bu 

çerçevede değerlendirildiği takdirde merkezi yönetim il bölümlenmesi 

ile taşra düzeyinde kendi varlık sahasını oluşturmaktadır (Keskin, 

2009: 347). Çünkü merkezi yönetim, taşra teşkilatı olmadan ülkenin 

ihtiyaçlarını, sorunlarını ve halkın beklentilerini tespit edemeyeceği 

gibi, meydana gelen sorunların çözümüne yönelik faaliyetler içerisine 

de girememektedir (Aydın, 2009: 103-104).  

Bir önceki paragrafta vurgulandığı üzere önemli bir konuma 

sahip olan il yönetim biriminin kurulmasının gerekçelerinin mevzuat 

hükümleri çerçevesinde ve teorik anlamda değerlendirilmesi 

durumunda ulaşılan sonuç en uygun bölgeyi oluşturmak ve en ideal 

kent yapısına kavuşmaktır. Basitleştirerek ifade etmek gerekirse yeni 



bir il kurmanın gerekçeleri bu amaçlar kapsamında şekillenmektedir. 

Ancak Türkiye’deki uygulamalar incelendiğinde sanal olarak 

belirlenen hedeflere ulaşıldığının ifade edilmesi oldukça zordur 

(Çimen, 2012: 33).  

Türkiye’de yeni bir il kurmak için başlangıç aşaması haline 

gelen üç temel dayanak noktası bulunmaktadır. Bunlar, 1982 

Anayasası’nın 126. maddesi, 10 Haziran 1949 tarih ve 5442 sayılı İl 

İdaresi Kanunu ve 27 Eylül 1984 tarih ve 3046 sayılı Bakanlıkların 

Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 174 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname ile 13/12/1983 Gün ve 174 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş 

ve Görev Esasları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı 

Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 

Hakkında 202 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 

Kabulü Hakkında Kanun’dur. Bu dayanak noktalarına zaman 

içerisinde çıkarılan farklı yönetmelikler de dâhil edilebilmektedir. 

Ancak bu noktadaki sorun kanun yolu ile il kurulmasını yönlendirecek 

olan hükümlerin hedeflerinin ne olduğunun kesin bir dille 

belirtilmemesinden kaynaklanmaktadır. Örneğin, Anayasa’nın 126. 

maddesi’nin hükmüne göre bir sonuç elde etmek gerekirse ortaya 

kesin bir sonuç çıkartılamamaktadır. Çünkü Anayasa’da, “coğrafya 

durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine” 

ifadesinin içeriklerinin nasıl tamamlanacağı konusunda kesin bir 

hükme yer verilmemiştir (Çimen, 2012: 33; 1982 Anayasası, 

10.02.2017). Dolayısıyla ilgili hükümlerin altlarının anlamsal ve 

kavramsal açıdan doldurularak daha anlamlı ve açıklayıcı bir biçime 

getirilmeleri gerekmektedir. Bu gerekliliğin temel değerlendirme 

konusu yapıldığı bu çalışmada il kurmanın Anayasal ölçütleri 

tartışmaya açılmıştır. Aynı zamanda daha gerçekçi bir biçimde ifade 

edilebilecek ve somut değerler üretebilecek ölçütlerin varlığından söz 

edilmiştir. Bu bağlamda, çalışmada, il kurmanın yönlendirici 

hükümlerinin yokluğu temel tartışma konusu yapılmıştır.  

Türkiye’de il kurmak için gerekli olan somut ölçütlerin 

yokluğundan kaynaklanan sebeplerden dolayı idari coğrafyanın 

bölümlenmesinde halkın temel ihtiyaçları yerine siyasi görüşlerin ağır 

bastığı bir yaklaşım sergilenmektedir. Bu olumsuz yaklaşım 

düzeltilmesi gereken bir sorun olarak algılanmakta ve bu sorunun 

çözüme kavuşturulması için il kurmanın kesin ölçütlere bağlanması 

gerekliliği gündeme taşınmaya çalışılmaktadır. Bu bağlamda 

Türkiye’de il kurmak için gerekli olan temel ölçütlerin tespit edilerek 

standart bir kontrol listesi haline getirilmesinin Türk kamu 

yönetiminin uygulamaya dayalı eylemsel bütünlüğüne katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir. Aynı zamanda il kurmak için harcanan 



zaman, para ve emek üçlüsünün de yalnızca siyasi sebeplerden dolayı 

zayi edilmemesi amacıyla koşullu ölçütlerin önceden belirlenerek 

standart hale getirilmesi önem taşımaktadır. Bu hedefin uygulamaya 

geçirilebilmesi durumunda kişisel ve siyasi duygu ve düşüncelerin 

yerini sınırları belirlenmiş mutlak kurallara terk edeceği 

öngörülmektedir. Bu çalışma ile birlikte il kurmanın belirleyici 

özelliklerinin standart(lar) haline getirilmesi amaçlanmaktadır. 

Böylece il kurulurken olması gereken ölçütlere uymayan bir ilçenin il 

statüsüne yükseltilmemesi gerekliliği üzerine vurgu yapılmaya 

çalışılmaktadır. Diğer yandan, bu çalışma ile birlikte, Türk kamu 

yönetimi literatürüne il kurulması hakkında değerlendirme ölçütleri ve 

standartlar tablosu kazandırılmakta ve farklı çalışmalar için öncü 

niteliğinde bir yaklaşım sergilenmektedir.  

Çalışmanın nihai hedefine ulaşabilmesi için Anayasal ölçütler 

olan coğrafya durumu, ekonomik koşullar ve kamu hizmetlerinin 

gerekleri üçlemesinin varmak istediği sonucun ve ortaya çıkartmış 

olduğu anlamın yetersizliğine vurgu yapılması amacı ile ilgili ölçütler 

ayrıntılı bir biçimde incelenmiştir. Çünkü hangi ölçütün ne anlama 

geldiği konusunda kararsızlık yaşanması durumunda varılmak istenen 

hedeften de sapma gerçekleşebilecektir. Konuya detaylı bir biçimde 

yaklaşmak gerekirse kamu hizmeti olarak adlandırılan kavramın 

niteliği ve gerekleri üzerinde de durmak gerekmektedir. Nihai 

aşamada ise yeni bir il kurmak için gerekli olan ölçütler sıralanmıştır. 

İlgili ölçütler, sorular listesi tablosu haline getirildikten sonra konu 

edilen her unsur değerlendirme ölçütleri tablosu kapsamında ayrı ayrı 

incelenmiştir. Nihai aşamada ise söz konusu edilen her ölçütün kendi 

özelliklerinin sınandığı derecelendirme tablosu ile 

değerlendirilmesinin tablolaştırılmış biçimine yer verilerek konu 

tamamlanmıştır.  

 

İL VE İL YÖNETİMİNİN MEVCUT DURUMU  

Türk kamu yönetimi sistemine göre merkezi yönetim taşra 

düzeyinde il ölçeğini temel alarak örgütlenmektedir. Bir diğer 

söyleyişle, taşra yönetim sisteminin il ölçeğinde şekillendiği ifade 

edilebilmektedir (Parlak, 2004: 215). Bakanlıklar kendi örgütlerini 

veya hizmet birimlerini illerde kurmaktadırlar. Bu nedenle il, merkezi 

yönetimin başkent teşkilatının taşra düzeyindeki küçültülmüş bir 

modeli şeklinde tarif edilebilmektedir (Eryılmaz, 2012: 152). Çünkü 

merkezi yönetim, gerçekleştirmekle mükellef olduğu kamu 

hizmetlerini yerine getirebilmek için, ilgili hizmetlerin niteliklerini ve 

gereklerini göz önünde bulundurarak, taşra düzeyinde 

teşkilatlanmaktadır. Bu teşkilatlanma ülkenin coğrafi konumu, sosyal 



koşulları ve ekonomik durumu dikkate alınarak gerçekleştirilmektedir 

(Gözübüyük, 2010: 162). 

İl yönetimi 10 Haziran 1949 tarih ve 5442 sayılı İl İdaresi 

Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu Kanun’a göre ilin kurulması, 

kaldırılması, merkezinin belirtilmesi ve isminin değiştirilmesi kanun 

yolu ile olmaktadır. Bu sürecin yalnızca kanun çıkarmak yolu ile 

tamamlanması etkili sonuçların ortaya çıkartılabilmesi için yeterli bir 

yöntem olarak kabul edil(e)memektedir. Çünkü ilgili sürecin 1982 

Anayasası’nın 126. maddesi’nde belirtilen coğrafi koşullar, ekonomik 

şartlar ve kamu hizmetlerinin zorunlulukları olmak üzere temel üç 

ölçüt kapsamında gerçekleştirilmesi gerekmektedir (Parlak, 2011: 

352; 5442 Sayılı Kanun, 15.02.2017; 1982 Anayasası, 15.02.2017). 

İl’in tanımsal boyutunda da 5442 sayılı Kanun’un ve 1982 

Anayasası’nın ilgili hükümleri belirleyici konumdadır. Bu bağlamda 

bir tanımlamaya yer vermek gerekirse il, “Ülke yönetimi bakımından, 

ülkenin coğrafya durumuna, ekonomik koşullarına ve kamu 

hizmetlerinin gereklerine göre yasa ile kurulan ve başında bir valinin 

bulunduğu, temel yönetim kademesi”dir (Bozkurt vd., 2008: 110) ve 

vali adı verilen üst düzey bir yönetici tarafından yönetilmektedir. İl 

yönetiminin en yüksek amiri olan vali ilde devletin ve hükümetin 

temsilcisi ve ayrı ayrı olmak üzere her bakanın idari ve siyasi yürütme 

aracıdır. Valinin sözü edilen araçsal niteliğinden dolayı il ölçeğinde 

“idari” ve “siyasi” görevleri bulunmaktadır (Eryılmaz, 2012: 154). 

5442 sayılı Kanun’un 6. maddesi’nin birinci fıkrasına göre vali, 

İçişleri Bakanı’nın önerisi, Bakanlar Kurulu’nun kararı ve 

Cumhurbaşkanı’nın onayı ile tayin olunmaktadır. Ancak vali olarak 

atanacak bir kişinin sahip olması gereken nitelikler kesin hükümlere 

bağlanmamıştır. Mevcut uygulama takip edildiği durumda valilerin 

genel olarak kaymakamlar, vali yardımcıları ve İçişleri Bakanlığı’na 

bağlı olarak çalışan üst düzey yöneticiler arasından atandığı 

görülmektedir. Atama konusunda kısa bir değerlendirme yapmak 

gerekirse vurgulanması gereken en önemli husus valinin, devletin ve 

hükümetin temsilcisi olmasından dolayı vali atamalarında hükümetin 

takdir yetkisinin sınırlandırılmamış olduğu gerçeğidir (Eryılmaz, 

2012: 154; 5442 Sayılı Kanun, 15.02.2017). Bu konuda söylenmesi 

gereken bir diğer önemli husus da valinin ilde devleti temsil 

etmesinden dolayı gerçekleştirmekle mükellef olduğu görevlerini 

tarafsızlık politikası kapsamında yerine getirmesidir. Mevcut 

uygulamada valinin belediye başkanlarınınki gibi “siyasi kimliği” 

bulunmamaktadır (Çukurçayır, 2014: 24-25). 

 

 



İL YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GEREKLİLİĞİ  

Bir devletin yönetim yapısını şekillendiren unsurların, 

birbirlerinden farklı alanları vurguladıkları yönündeki izlenime 

rağmen, aslında, hepsi bir bütünün parçalarını oluşturmaktadırlar. 

Devletin siyasi tarihi, sosyal yapısı, ekonomisi ve coğrafi konumu 

yönetim yapısını etkilemektedir. Bununla birlikte siyasi yapı da 

yönetsel yapıyı etkilemektedir. Üniter devlette merkeziyetçilik, federal 

devlette ise yerel yönetimler ağırlıklıdır (Sanal, 2000: 63). 

Üniter devletlerde taşra teşkilatları başkent yönetiminin en 

önemli yardımcısı ve temsilcisidir. Ancak taşra teşkilatı da idari ve 

siyasi olmak üzere iki etken kapsamında şekillenmektedir. Bu 

etkenlerden birincisi, yerine getirilmesi gereken görevlerin 

niteliklerine göre örgütlenme ilkesinin tanımsal boyutunu oluşturan 

“fonksiyonel sistem” ve ikincisi ise idari bölgelere ayrılma sonucunda 

her bölgenin yönetilmesi ihtiyacından kaynaklanan “valilik ya da il 

sistemi”dir (Tosun, 1970: 1-3). 

Merkezi yönetimin taşra teşkilatı olan il sisteminin yerel 

alandaki fonksiyonlarının dikkate alınması gerekmektedir. Çünkü il 

sistemi, yerel halkın ihtiyaç duyduğu kamu hizmetlerini kendilerine 

sunabilecek, yerel yönetimlerden sonra gelen, bir diğer yönetsel 

yapılanmadır (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) 

Raporu: 1995: 17). İl sisteminin temel sorumluluğu taşra düzeyinde 

merkezi yönetimin temsilciliğini yapmasıdır. Bununla birlikte merkezi 

yönetim tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetlerin sunulması 

da il sisteminin görevleri arasındadır (Devlet Denetleme Kurulu 

Raporu, 1999: 48). Kamu hizmetlerinin sunumu kapsamında il 

yönetimi ile vatandaş birbirleri ile sürekli bir temas halinde 

olmaktadırlar. Bu nedenle merkezi yönetimin taşra düzeyinde 

üstlenmiş olduğu görevlerini yerine getirebilmesi için il sisteminin 

varlığı zorunludur (Demir, 2016: 248).  

 

İL KURMANIN ANAYASAL ÖLÇÜTLERİ 

Merkezi yönetimin taşra bölümlenmesinde değerlendirmeye 

alınan üç temel esastan ikisi eski, biri ise yenidir. Taşra düzeyindeki 

bölümlenmenin coğrafya durumuna ve ekonomik koşullara uygun bir 

biçimde gerçekleştirilmesi gerekliliği 1924 Anayasası’nda yer 

almasına rağmen, kamu hizmetlerinin gerekleri ölçütü 1961 Anayasası 

ile mevzuata girmiş ve 1982 Anayasası’nda da muhafaza edilmiştir 

(Gözübüyük, 2010: 163).  

1982 Anayasası’nın 126. maddesi’ne göre bir il kurulurken 

dikkate alınması gereken üç temel ölçüt vardır. Buna göre merkezi 

yönetim kendi taşra teşkilatını kurarken ilgili bölgenin veya yerleşim 



yerinin coğrafya durumunu, ekonomik koşullarını ve kamu 

hizmetlerinin gereklerini dikkate almak zorundadır. Oysa bu üç 

ölçütün il kurulurken mutlak koşulları oluşturduklarını ve özenli bir 

biçimde dikkate alındıklarını ifade etmek oldukça zordur. İller, 

mevcut uygulamada, siyasi sebepler, güvenlik ile ilgili sorunlar, 

gelenekler, sosyal şartlar ve günün zorlayıcı koşullarına göre 

kurulmaktadırlar (Parlak, 2011: 350; Bozkurt vd., 2008: 110; 1982 

Anayasası, 20.02.2017). Dolayısıyla bu üç ölçüt ayrı ayrı 

incelenmelidir. Ancak bu konuya değinmeden önce 1995 yılında 

çıkartılan ve Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen önemli bir 

kanuna yer vermek gerekmektedir.  

31 Mayıs 1995 tarih ve 4109 sayılı “İl ve İlçe Kurulmasına Dair 

Yetki Kanunu” 3 Haziran 1995 tarih ve 22302 (mükerrer) sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun toplamda altı 

maddeden meydana gelmektedir. Kanun’un birinci maddesinde 

kendisinden beklenen amaç şu şekilde ifade edilmiştir (4109 Sayılı 

Kanun, 20.02.2017): 

“Bu Kanunun amacı, ülkenin coğrafya durumuna, ekonomik 

şartlarına ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre yeni il ve 

ilçeler kurulmasını sağlamak amacıyla Bakanlar Kuruluna 

Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi vermektir.” 

Kanun’un ikinci maddesi yeni bir il ve ilçe kurulması 

konusunda gerekli olan ön değerlendirmenin ve düzenlemenin 

varlığının gerekliliğinden söz etmektedir. 

“Bu Kanuna göre çıkarılacak kanun hükmünde kararnameler, 

yeni il ve ilçelerin kurulmasını ve buralara bağlanacak ilçe, 

bucak, kasaba ve köylerin belirlenmesini, yeteri kadar kadro 

ihdas edilmesini ve yeni il ve ilçelerin faaliyete geçebilmesi için 

gerekli düzenlemelerin yapılmasını kapsar.” 

4109 sayılı Kanun, Anayasa Mahkemesi’nin 4 Temmuz 1995 

tarih ve K.1995/26 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. İptal kararının 

gerekçeleri genel anlamda kesinlik belirt(il)meyen hükümler 

kapsamında yeni bir il veya ilçe kurulmaması gerekliliği üzerine 

yoğunlaşmaktadır. Bu bağlamda ilgili gerekçelerin incelenmesi önem 

taşımaktadır (Gözler, 2000: 684; Anayasa Mahkemesi Kararı, 1996: 

599):  

“Yetki Yasası'nın 3. maddesinde de çıkarılacak KHK'lerin 

ilkeleri belirlenmiştir. İlke olarak belirlenen hususlar, amaç 

olarak belirlenen hususların hemen hemen aynıdır. ‘Ülkenin 

coğrafi durumuna, ekonomik şartlarına ve kamu hizmetlerinin 

gereklerine göre yeni il ve ilçeler’ kurulurken hangi ölçütlerin 

esas alınacağı açıklıkla belirtilmemiştir. Başka bir anlatımla 



Yasa'da ilke olarak belirlenen hususlar somutlaştırılmamış, her 

yana çekilebilir genel anlatımlardan oluşmuştur.” 

İlerleyen paragraflarda da söz konusu iptal kararının iki önemli 

gerekçesine yer verilmiştir (Anayasa Mahkemesi Kararı, 1996: 599): 

“Yeni il ve ilçelerin kurulması, bir il ya da ilçeye bağlanacak 

ilçe, kasaba ya da köylerin belirlenmesi, ayrıca belediyesi 

bulunmayan yeni ilçelerde belediye kurulması, buralarda 

görevlendirilecek personel kadrolarının oluşturulması; ivedi, 

zorunlu ve kısa sürede sonuçlandırılacak bir konu değildir. 

Bunlar kapsamlı ve uzun süreli bir çalışmayı, araştırma ve 

düzenlemeyi gerekli kılar.” 

Çalışma kapsamında vurgulamak istediğimiz ve ana kurgusunu 

üzerine inşa ettiğimiz temel öngörüye iptal kararında da yer 

verilmiştir. Bu bağlamda üzerine dikkat çekilen husus olması gereken 

ölçütlerin belirsizliğidir (Anayasa Mahkemesi Kararı, 1996: 599): 

“4109 sayılı Yetki Yasası'nda nerelerin il ya da ilçe yapılacağı, 

yeni il ve ilçelerin kurulmasında ne gibi ölçütlerin esas 

alınacağı belirtilmemiştir. Yasa'nın konusunda, amacında ve 

kapsamında belirsizlik vardır. Ayrıca zorunlu ve ivedi bir 

durum için düzenleme yapılması ve yetki verilmesi koşuluna 

uyulmamıştır. Bu yönüyle yasama yetkisinin devri 

niteliğindedir.” 

Bu açıklamalardan sonra Anayasal ölçütlerin değerlendirilmesi 

nihai aşamada vurgulanmak istenen sonucun anlaşılabilmesi açısından 

önem taşımaktadır.  

 

Coğrafya Durumu 

Coğrafya, insan ile mekân arasındaki ilişkileri, bu ilişkilerden 

kaynaklanan doğal dağılışları ve karşılıklı etkileşimleri bilimsel 

yöntemler kullanarak inceleyen bir bilim dalıdır (Özçağlar, 2011: 1). 

Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğü’nde coğrafya şu şekilde 

tanımlanmaktadır: “Bir yeryüzü parçasını, bir bölgeyi, bir ülkeyi 

belirleyen, niteleyen, fiziksel, ekonomik, beşerî, siyasal gerçekliklerin 

tümü” (Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlük, Coğrafya, 

22.02.2017). Tanımlamadan da anlaşılabileceği gibi coğrafyanın 

insan, yerleşim yeri, siyaset ve ekonomi gibi farklı alanlar ile 

doğrudan ilgisi bulunmaktadır. 

Dolayısıyla coğrafya, insanların yeryüzündeki faaliyetlerini, 

yaşam alanlarını ve yaşayış biçimlerini düzenlemektedir. Coğrafyanın 

canlı yaşam alanlarının alt zeminini oluşturmasından dolayı yerel ve 

ulusal devlet politikalarının belirlenmesinde de önemli bir etkisi 

bulunmaktadır (Özçağlar, 2011: 2). Bunun sebebi devlet yönetiminin 



alan planlamasında coğrafi koşulların belirleyici fonksiyonunun 

bulunmasından kaynaklanmaktadır. Bu açıdan ülke topraklarının 

bölümlere ayrılmasında coğrafya biliminden yararlanılmalıdır. Çünkü 

ülke içerisindeki her türlü idari faaliyet coğrafi koşullara bağlıdır 

(Özçağlar, 2005: 2). 

 

Ekonomik Koşullar 

Devletin, kamu yönetimi aracılığıyla yerine getirmesi gereken 

görevlerinin artış göstermesi sonucunda merkezi yönetim mutlak bir 

biçimde ekonomi ile ilgilenmek zorunda kalmaktadır (Aydın, 2013: 

25). Çünkü yönetim alanında yaşanan dönüşümler sonucunda kamu 

hizmetlerinin de bir bedelinin olması gerektiği konusunda uzlaşıya 

varılmış durumdadır. Bir diğer ifadeyle kamu hizmetlerinin karşılıksız 

olduğu inancı yerine, her hizmetin bir finansmanı veya parasal 

karşılığı olması gerektiği anlayışı benimsenmiştir. Kamusal 

hizmetlerin finans sağlayıcısnın ilgili kamu hizmetinden faydalanan 

gerçek veya tüzel kişiler olduğu vurgulamış ve yeni gelişen bu anlayış 

kapsamında yönetim literatürüne hâkim olan kavramsal çatı 

değişikliğe uğramıştır. Bu değişim kapsamında şekillenen ve kişilerin 

sadece yönetilenler değil, aynı zamanda kamu hizmetinin müşterileri 

ve parasal kaynağı oldukları algısı yeni moda süreçte yaşanan belirli 

bir zihniyet değişikliğini yansıtmaktadır (Tortop vd., 2012: 377). 

Bu dönüşümün ana kaynağı da alıcı ve iletici arasında olması 

gereken verimlilik beklentisidir. Yaşadığımız yüzyıl içerisinde 

ekonomik verimlilik hem kamu sektörü için hem de özel teşebbüsler 

için anahtar bir kavram haline gelmiştir. Üretim için kullanılan 

girdilerin maliyetlerinin nihai aşamada elde edilen çıktıların 

değerlerine oranındaki azlık veya iki belirteç arasındaki olumlu farkın 

çıktı lehine tanımlaması ekonomik verimliliğin gerçekleştiğini 

göstermektedir. Dolayısıyla maddi çokluk ve parasal değer anlamında 

girdinin az, ancak verimlilik ve elde edilen ürünün sayısal çokluğu 

açısından çıktının fazla olması ekonomik koşulların temel niteliğini ve 

kendisinden beklenen mutlak faydayı oluşturmaktadır. Düşük 

maliyetin karşısına neredeyse kutsal bir değer olarak çıkan fazla ve 

verimli ürün miktarı ideali nitelikli ekonomik koşulun da gerekleri 

arasındadır. Dolayısıyla hem kamu hem de özel sektörde en az 

maliyetle en fazla kârın elde edilmesi amaçlanan bir sonuçtur (Çevik, 

2012: 214-215).  

 

Kamu Hizmetlerinin Gerekleri  

Kamu hizmeti bir faaliyetler bütünüdür. Bu bütünlüğün mutlak 

hedefinde kamu yararının gerçekleştirilmesi yer almaktadır. Buna göre 



kamu hizmeti, kamu tüzel kişiliğine sahip bir birim veya bu birimin 

denetimi altında özel bir girişim tarafından yerine getirilen ve temel 

amacın kamu yararı olmasının hüküm altına alındığı bir faaliyet 

türüdür (Gözler, 2011: 297). 

Bu faaliyet türü, içerdiği niteliksel farklılıklar nedeniyle, genel 

ve yerel olmak üzere iki farklı örgütlenme biçimi tarafından yerine 

getirilmektedir. Genel anlamda düşünüldüğü takdirde sadece iç ve dış 

güvenliğin sağlanması ve hukuksal adaletin dağıtılması gibi 

parçalanamaz kamu hizmetlerinin tek başlarına halkın refahının temin 

edilmesi için yeterli olmadığına karar verilmiştir. Bu bağlamda halkın 

ihtiyaç duyduğu haberleşme, ulaşım, eğitim, sağlık, konut ve çevre 

gibi diğer konular da devlet tarafından sunulması gereken kamu 

hizmeti kavramı içerisinde ele alınmaya başlanmıştır. Bu hizmetlerin 

bir diğer boyutunu da sosyal ve ekonomik değerler tamamlamaktadır 

(Toprak, 2006: 3). Bir diğer açıdan değerlendirmek gerekirse kamu 

hizmetinin gereğinin koşulsuz bir biçimde vurgulanabilmesi için iki 

temel şartın meydana gelmesi zorunludur. Birincisi, bir hizmetin kamu 

hizmeti olarak nitelenebilmesi için hizmetin kamuya yönelik olması 

ve kamu yararının mutlak bir biçimde önceliklenmesi ve ikincisi ise 

hizmeti yerine getirecek olan birimin kamu tüzel kişiliğine sahip 

olması veya bir kamu kurumunun denetiminde özel kişiler tarafından 

yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu iki temel unsur kamu hizmetinin 

tanımsal değerini oluşturan gereklerini oluşturmaktadır (Sezer ve 

Vural, 2010: 205). Kamu hizmetinden beklenen kamu yararının 

sağlanması amacının gerçekleştirilmesinin de iki yolu bulunmaktadır. 

Buna göre kamu yararının sağlanması aşamasında devlet ilgili hizmeti 

doğrudan kendisi sunabileceği gibi başka bir örgütlenme vasıtası ile 

de yerine getirebilmektedir (Şahin, 2011: 304).  

Kamu hizmetinin gerekleri yerine getirilirken dikkat edilmesi 

gereken ve aynı zamanda da kamu hizmetinin temel ilkelerini 

oluşturan dört adet başlık bulunmaktadır. Bu başlıkları kısaca şu 

şekilde sıralamak mümkündür (Aydın, 2013: 33): 

Süreklilik İlkesi: Kamu hizmeti kesintisiz ve düzenli bir biçimde 

sunulmalıdır. 

Değişkenlik ve Uyum İlkesi: Kamu hizmeti, sosyal şartların ve 

çevre koşullarının değişkenliğine uyum sağlamalıdır. Aynı zamanda 

kamu hizmeti kamunun ihtiyaçlarına uygun biçimde sunulmalıdır. 

Eşitlik İlkesi: Kamu hizmetinin her kesime yönelebilecek veya 

daha gerçekçi bir ifade ile her kesime hitap edebilecek esneklikte 

sunulması gerekmektedir. 

Tarafsızlık İlkesi: Kamu hizmeti her kişiye ve her kesime 

ayrımcılık yapılmadan sunulmalıdır. 



Anayasa Mahkemesi’nin almış olduğu örnek bir kararında (8 

Ekim 1974 Tarihli Anayasa Mahkemesi Kararı, 03.03.2017; 29 Ocak 

1975 Tarih ve 15133 Sayılı Resmi Gazete, 03.03.2017) vurgulanan 

sonuca göre devletin hazinesinden çıkan her paranın karşılığında 

gerçekleştirilecek her faaliyetin mutlak bir kamu yararına ve kamu 

hizmetine aktarılması beklenmektedir (Tan, 1991: 234-235). Anayasa 

Mahkemesi’nin kararına göre “…Devlet mal ve parasının 

kullanılmasını gerektiren her iş ve hizmette kamu yararı ve kamu 

hizmeti niteliğinin bulunması zorunludur.” (8 Ekim 1974 Tarihli 

Anayasa Mahkemesi Kararı, 03.03.2017).  

Kamu hizmetini il kurmak amacı kapsamında, bir diğer ifadeyle 

mekânsal boyutta, değerlendirmek gerekirse varılacak hedef “kent 

hizmeti” kavramında somutlaşmaktadır. Kent hizmeti, kamu 

hizmetinin faydasının mekânsal ölçüde yayıldığı durumda ortaya 

çıkmaktadır. Kent hizmetinin sınırı kent sınırı ile eşit ölçüdedir. 

Kentin sınırları içerisinde kalan kamu hizmetlerinden oluşan kent 

hizmetlerinin tamamı yerel nitelikli hizmetlerdir. Örneğin içme ve 

kullanma suyunun temin edilmesi ve çevre düzeni ve temizliği 

konuları birincil seviyede yalnızca kenti ilgilendirmektedir (Sezer ve 

Vural, 2010: 206).  

Bir kent, kırsal alandan kendisine doğru yaşanan hesapsız göçe 

maruz kalabileceği ve kentleşme ve sosyal yönden sorunlar 

yaşayabileceği gibi, sanayileşme hareketlerine uyum 

sağlayamamasından dolayı işsizlik ve çevre felaketleri de 

yaşayabilmektedir. Yaşanabilecek olası sorunlar içerisinde nüfus 

artışı, konut, ulaşım, hava-su-toprak kirliliği, sağlık, arazi paylaşımı 

gibi başlıklar sayılabilir (Sezer ve Vural, 2010: 207). Sonuç itibarıyla, 

“Bir kentin hangi hizmetlere ihtiyacı bulunmaktadır?” tarzındaki bir 

soruya verilebilecek olası cevaplar anayasal bir kavram haline gelmiş 

olan “kamu hizmetlerinin gerekleri…” başlığının altını doldurabilmek 

için yeterli bilgiyi ortaya çıkartacaktır. 

 

YENİ BİR İL KURULABİLMESİ İÇİN GEREKLİ OLAN 

ÖLÇÜTLER 

Yeni bir ilin kurulması sonuçları itibarıyla kentleşme ile 

doğrudan ilişkilidir2. Bu sebepten dolayı ilk önce kent ve kentleşme 

konularını değerlendirmeye almak gerekmektedir. 

                                                           
2 Bu şekildeki bir düşünceye sahip olmamıza öncü olan kaynak aşağıda verilmiştir. 

Daha fazla bilgi için; (Bkz. Gökçen Kılınç. “Türkiye’deki İlçelerin Kentleşme 

Derecelerine Göre İl Olma Potansiyellerinin Değerlendirilmesi”, İstanbul Teknik 

Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, Temmuz 2006, s. 

150-155.) 



Kent, her şeyden önce bir yerleşim alanıdır. Bu yerleşim 

alanında yaşayan nüfusun büyük bir çoğunluğu ticaret, sanayi, hizmet 

ve yönetim alanlarında çalışmaktadırlar. Kent nitelemesine sahip bir 

yerleşim yerinde tarımsal faaliyetler yok denilecek kadar azdır. 

Dolayısıyla kent, nüfusunun önemli bir oranının tarım dışı 

faaliyetlerde çalıştığı ve sınırları içerisinde tarımsal faaliyetlerin 

yapılmadığı bir yerleşim mekânıdır (Şahin, 2010: 3). Kentleşme ise 

kentin eylemsel boyutunu anlatmaktadır. Çünkü kentleşme, dağınık 

bir biçimde yaşayan insan topluluğunun kent ve kasabalarda düzenli 

bir biçimde yoğunlaşması anlamına gelmektedir. Bir diğer tanımlama 

şekli ile kentleşme, dağınık bir düzene sahip insan yerleşiminden, kent 

ve kasabalarda yoğunlaşmış düzenli bir yaşam seviyesine geçişi ifade 

etmektedir (Kamrava, 2000: 62).  

Kentleşme, yalnızca sayısal veriler üzerinden değerlendirildiği 

takdirde ülkedeki kent sayısının ve kent sınırları içerisinde yaşamlarını 

devam ettiren insanların sayısal açıdan artış göstermesini ifade 

etmektedir. Oysa kentleşme sayısal çokluk üzerinden 

tanımlanamayacak kadar geniş ve derin bir anlama sahiptir. Çünkü 

tanımlama nüfus ölçütü üzerinden sürdürülmek istenirse kentte 

yaşayan insanların doğum ve ölüm oranları arasındaki farkın birincisi 

lehine sonuçlandığı matematiksel bir değerin verilerine mahkûm 

olunmaktadır. Bununla birlikte iç ve dış göç de bu oranı 

etkileyebilecek bir öneme sahiptir (Keleş, 2008: 25). 

Kentleşmeyi dar bir tanımlamadan uzaklaştırarak zengin bir 

içeriğe kavuşturmak önem taşımaktadır. Bu bağlamda kentleşmenin 

toplumun ekonomik ve sosyal değerleri ile doğrudan bağlantılı 

olduğunu ifade etmek gerekmektedir. Çünkü toplumun ekonomisinde 

yaşanan dönüşümler ve toplumsal yapısındaki değişimler 

kentleşmenin seviyesini belirleyen temel ölçütleri meydana 

getirmektedir (Keleş, 2008: 25).  

Kentleşme eylemi bir süreç olarak değerlendirildiği takdirde bu 

sürecin etken unsurlarını belirlemek başlangıç noktasının koşullarını 

analiz edebilmek için önem taşımaktadır. Böyle bir analizin 

gerçekleştirilebilmesi için kentleşmenin “ekonomik”, “teknolojik”, 

“siyasal” ve “psikososyolojik” unsurların yönlendirici etkileri 

tarafından meydana geldiğini vurgulamak önem taşımaktadır (Keleş, 

2008: 30). Bu aşamadan sonraki anlatımlarımız bu dört temel unsurun 

çevresel ve kavramsal etkisinde devam edecektir. 

İl kurmak için farklı gerekçeler gösterilebilmekle birlikte 

bilinirlilikleri en fazla olanları maddeler halinde sıralamak genel bir 

çerçevenin oluşturulabilmesi için önem taşımaktadır. Buna göre bir 



yerleşim yerinde yeni bir il kurmanın gerekçeleri şunlardır (Kılınç, 

2006: 150; Karagel, 2010: 154): 

 Ekonomik yönden gelişmiş olması, 

 Coğrafi konumun ve şartların il kurulabilmesine olanak 

tanıması, 

 Kültürel bir değere sahip olması, 

 Belirli bir seviyenin üzerinde nüfus yoğunluğuna sahip 

olması, 

 Asayiş ve güvenlik sorunlarının varlığı, 

 Göç alan bir yerleşim yeri olmasıdır. 

Yukarıda sayılan ölçütler genel çerçeveyi oluşturmakla birlikte 

bir ilçenin il statüsüne yükseltilebilmesi için merkezde bir belediye 

teşkilatının olup olmaması ve yerleşim birimleri arasındaki ulaşım 

mesafelerinin ne kadar olduğunun da hesaba katılması diğer etken 

unsurları meydana getirmektedir (Karagel, 2010: 149).  Örneğin 

Fransa’da il sınırlarının dar olması ve ihtiyaç duyulan hizmetin 

sunulabilmesi için en uygun (optimal) alanın yaratılması amacı 

yönetsel bir birimin kurulması aşamasında dikkate alınan ölçütler 

arasındadır (Gül ve Batman, 2013: 25).  

Genel bir beklenti olarak ilçeler her iktidar değişiminde il 

olmanın hayali içerisine girebilmektedir. Bu hayalin çıkış noktası, 

genel anlamda, ilçelerin belirli bir nüfus yoğunluğunun üzerinde 

olmaları iddiası ile örtüşmektedir. Bununla birlikte geniş bir alana 

sahip olan illerin içerisinde konumlanan ilçelerin gelişememe 

yönündeki şikâyetleri de etkili olmaktadır. Ancak il statüsüne 

yükselmek isteğinin altında yatan gerçek neden ise kamu 

hizmetlerinden daha fazla yararlanabilmek, yerleşim yerine daha fazla 

yatırımın gelmesini sağlayabilmek ve nihai aşamada da ekonomik 

yönden kalkınabilmektir (Mutlu, 1989: 21). Bu beklentilerin 

gerçekleşmesi sonucunda elde edilmesi ümit edilen sonuç ise 

“mutluluktur”. Bu mutluluk arayışı insanları kırsal alanlardan kentlere 

doğru yöneltmektedir. İnsanlar eğitim almak, toprağa dayalı olmayan 

bir işte çalışmak, maddi kazancını geliştirmek ve kent kültürü 

içerisinde yaşamak için kentlerde yaşamayı tercih etmektedirler. 

Çünkü kaliteli bir eğitim alındıktan ve kazancı bol bir işe sahip 

olunduktan sonra iyi bir yaşam sürmenin önünde çok fazla bir engel 

kalmadığından dolayı insanın bu süreç içerisinde mutlu olması 

beklenen bir olasılıktır (Şahin, 2010: 49). 

Bu noktaya kadar anlatılanlardan yönetsel bir birimin il 

olabilmesi için sahip olması gereken bir takım niteliklerinin bulunması 

gerektiği sonucu çıkarılabilmektedir. Bu niteliklerin neler olacağını 

tespit edebilmek için günümüze kadar il yapılan ilçelerin hangi 



gerekçeler ile il yapıldıklarını iyi bir biçimde analiz etmek önem 

taşımaktadır. Ancak bu aşamada belirli ölçütlerin niteliksel 

değerlerinin kesin sorular ile tespit edilmesi ve somut gerçekler 

üzerinden ilgili soruların cevaplandırılması gerekmektedir. Bu amaçla 

aşağıda önerilen “Yönetsel Birimin İl Olabilmesi İçin Cevaplanması 

Gereken Sorular Listesi” tablosunun bir anket çalışması olmadığını 

öncelikle vurgulamak gerekmektedir. İl olmak isteyen ilçeler adına 

yöneltilmesi önerilen soruların kesin bir biçimde cevaplandırılabilmesi 

için her soruya yalnızca “evet” veya “hayır” şeklinde cevap verilmesi 

gerçekçi ve somut sonuçların elde edilebilmesi için önem 

taşımaktadır. Diğer açıdan değerlendirmek gerekirse yöneltilen 

soruların hiç birisi cevaplanma aşamasında kararsızlık üretebilecek bir 

niteliğe sahip değildir (Demir, 2016: 372-375).  

Bu aşamada önerilen ölçütlerin soru haline getirilmesi, 

tablolaştırılması ve önerinin ana kurgusu yazar tarafından yapılmış 

olmakla birlikte soruların ve ölçütlerin sınırlarının çizilmesi ve temel 

karakteristik değerlerinin belirlenmesi aşamasında anayasa, kanun, 

kanun hükmünde kararname ve bilimsel çalışmalardan 

faydalanılmıştır. Anayasa, kanun ve kanun hükmünde kararnamelerin 

il kurmak konusunda göstermiş olduğu gerekçeler ilgili ölçütlerin 

oluşturulmasında yönlendirici olmuştur. Aşağıdaki sorular il statüsüne 

yükseltilmek istenen ilçeler adına kanun yapıcının cevaplaması 

amacıyla tasarlanmıştır. Çünkü Türkiye’de il kanun ile kurulmaktadır. 

Bu açıdan değerlendirildiği takdirde yeni bir il kurmak amacıyla 

kanun çıkartılması aşamasında tarafımızca önerilen sorular, yasama 

organında cevaplandırıldıktan sonra ilin kurucu kanununun 

çıkartılması önerilmektedir. Bir diğer ifadeyle siyasi hedefler veya 

diğer ölçülebilir nitelikten yoksun amaçlar doğrultusunda il yapılması 

sorununa bir çözüm önerisi olarak üretilen ölçütler, kanun yapıcının il 

kurulması aşamasında dikkat etmesi gereken temel nitelikleri 

meydana getirmektedirler. Bu bağlamda yeni bir ilin kurulması 

aşamasında ilgili ölçütlerin dikkate alınması önerilmektedir3.  

                                                           
3 Bu aşamada kullanılan kaynaklar aşağıda sıralanmıştır. (Daha fazla bilgi için Bkz.: 

Konur Alp Demir. “Yerellik İlkesi Kapsamında İl Yönetiminin Mevcut Durumu, 

Sorunları ve Geleceği”, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Çanakkale, 

2016, s. 373-374; 1982 Anayasası, 

https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf, 05.03.2017; 10 Haziran 1949 

Tarih ve 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu, 

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.5442.pdf, 05.03.2017; 27 Eylül 1984 

Tarih ve 3046 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş Ve Görev Esasları Hakkında 174 Sayılı 

Kanun Hükmünde Kararname İle 13/12/1983 Gün Ve 174 Sayılı Bakanlıkların 

Kuruluş Ve Görev Esasları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı 

https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.5442.pdf


Tablo 1: Yönetsel Birimin İl Olabilmesi İçin Cevaplanması 

Gereken Sorular Listesi 

İl Olabilme Potansiyelini Ölçen Sorular 
Cevap (Evet / 

Hayır) 

Yönetsel Birimin Sınırları Mevcut Nüfusu Dâhilinde 

Taşıyabilecek Düzeyde midir? 
EVET 

Yönetsel Birim İl Olduğu Takdirde Artabilecek Nüfus 

Oranını Karşılayabilecek Coğrafi Büyüklükte midir? 
EVET 

Yönetsel Birimin Güvenlik Sorunu Var mıdır? HAYIR 

Yönetsel Birimin Sanayileşme İmkânı Var mıdır? EVET 

Yönetsel Birimin Kentleşme İmkânı Var mıdır? EVET 

Yönetsel Birimin Mevcut Durumu Kentleşmiş Bir Görünüm 

Sergilemekte midir? 
EVET 

Yönetsel Birimin Mevcut Altyapı Sorunları Var mıdır? HAYIR 

Yönetsel Birimin Turizm İmkânı Var mıdır? EVET 

Yönetsel Birimin Coğrafi Şartları Kentleşme İçin Elverişli 

midir? 
EVET 

Yönetsel Birimin Yerleşim Yerleri Arasındaki Mesafeler 

Ulaşılabilecek Uzaklıkta mıdır? 
EVET 

                                                                                                                             
Maddelerinin Kaldırılması Ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 202 Sayılı 

Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3046.pdf, 05.03.2017; Aksaray, 

Kırıkkale, Bayburt ve Karaman’ı İl Yapan 3578 Sayılı Kanun, 

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3578.pdf, 05.03.2017; Batman ve 

Şırnak’ı İl Yapan 3647 Sayılı Kanun, 

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3647.pdf, 05.03.2017; Bartın’ı İl 

Yapan 3760 Sayılı Kanun, http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3760.pdf, 

05.03.2017; Ardahan ve Iğdır’ı İl Yapan 3806 Sayılı Kanun, 

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3806.pdf, 05.03.2017; Karabük, Kilis 

ve Yalova’yı İl Yapan 550 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/4.5.550.pdf, 05.03.2017; Osmaniye’yi İl 

Yapan 4200 Sayılı Kanun, http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4200.pdf, 

05.03.2017; Düzce’yi İl Yapan 584 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/4.5.584.pdf, 05.03.2017; Gökçen Kılınç, 

“Türkiye’deki İlçelerin Kentleşme Derecelerine Göre İl Olma Potansiyellerinin 

Değerlendirilmesi”, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 

Yayımlanmamış Doktora Tezi, Temmuz 2006, s. 150; Hulusi Karagel, “Türkiye’de 

İdari Alanların Belirlenmesi ve Sorunları: Sumbas Örneği”, T.C. Fırat Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı Yayımlanmamış Doktora Tezi, 

Elazığ 2010, s. 71-81, 149-155; İl Genel Yönetimi Cilt: II, (İç – Düzen Genel Rapor 

Kitap: 5), T.C. İçişleri Bakanlığı İç-Düzen Yayınları: 8, İçişleri Hizmet ve Teşkilâtını 

Yeniden Düzenleme Projesi, 1972 Ankara, s. 389-406; Muhittin Aliz, “İlçe 

Kurulmasında Bir Ölçüt Getirilemez mi?”, Türk İdare Dergisi, Yıl: 71, Sayı: 423, 

Haziran 1999, ss. 109-118, s. 110-111; Servet Mutlu, “Kamu Yönetiminde Mekansal 

Örgütlenmenin Esasları ve Türkiye İçin Bazı Öneriler”, Amme İdaresi Dergisi,  Cilt: 

22, Sayı: 4, Aralık 1989, s. 21-46.) 

 

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3046.pdf
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3578.pdf
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3647.pdf
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3760.pdf
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3806.pdf
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/4.5.550.pdf
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4200.pdf
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/4.5.584.pdf


Yönetsel Birimin Gelişme Potansiyeli Var mıdır? EVET 

Yönetsel Birimin Tarım ve Hayvancılık Konusundaki 

Potansiyeli Olumlu mudur? 
EVET 

Yönetsel Birimin Merkezi ile En Uzak Noktası Arasındaki 

Mesafe Ulaşılabilir Düzeyde midir? 
EVET 

Yönetsel Birim Havaalanına, Limana, Raylı Ulaşım 

Sistemlerine, Deniz ve Diğer Ulaşım İmkânlarına Sahip 

midir veya Sahip Olabilecek Düzeyde midir? 

EVET 

Yönetsel Birim Tarihi Miraslara Sahip midir? EVET 

Yönetsel Birimin Gecekondulaşma Sorunu Var mıdır? HAYIR 

Yönetsel Birim Belirli Bir Süre İçerisinde Ekonomik, 

Sosyal ve Kültürel Düzeyde Gelişme Göstermiş midir? EVET 

Yönetsel Birimin Coğrafya Durumu Dikkate Alındığı 

Zaman, Akarsu Havzaları, Coğrafi Alanın Engebe Durumu, 

İklim Koşulları, Ulaşım Olanakları ve Ulaşım Olanaklarının 

Gelişme Durumu, Yeraltı ve Yerüstü Kaynakları ve Diğer 

Fiziksel Özellikleri İl Olabilmek İçin Yeterli ve Uygun 

Düzeyde midir? 

EVET 

Yönetsel Birimin Sahip Olduğu Ekonomik Koşulları, Yerel 

Doğal Kaynakları, Tarımsal ve Endüstriyel Üretim 

Olanakları, Ülke Ekonomisine Yapmış Olduğu Katma 

Değerlerin Büyüklüğü İl Olabilmek İçin Yeterli Düzeyde 

midir? 

EVET 

Yönetsel Birimin Ekonomik Yönden Etkinlik Durumu, 

Sahip Olduğu İşyerlerinin ve Finans Kurumlarının Sayısı İl 

Olabilmek İçin Yeterli Düzeyde midir? 

EVET 

Kaynak: Konur Alp Demir. “Yerellik İlkesi Kapsamında İl 

Yönetiminin Mevcut Durumu, Sorunları ve Geleceği”, Çanakkale 

Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi 

Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Çanakkale, 2016, s. 

375. 

İl olunması istenen bir ilçe adına, yukarıdaki sorulara cevap 

verilmesi beklenmektedir. Yukarıdaki tabloya göre bazı sorulara 

“evet” cevabının verilmesinin beklendiği gibi, bazı sorulara da “hayır” 

cevabının verilmesi gerekmektedir. Bu durumu kısaca şu şekilde 

açıklamak mümkündür: Örneğin, “Yönetsel Birimin Gecekondulaşma 

Sorunu Var mıdır?” sorusuna verilmesi beklenen cevap “hayır” 

olmaktadır. Çünkü gecekondulaşma sorunu olan bir ilçenin il 

statüsüne yükseltilmesi durumunda ilgili sorun çözümlenmiş 

olmayacağı gibi daha fazla büyüme olasılığı da bulunmaktadır. Bu 

noktada gecekondulaşma sorunu yaşayan bir ilçenin il statüsüne 

yükseltilmemesi gerekmektedir. Bu noktada ifade edilmesi gerekir ki 

bir ilçenin yalnızca gecekondulaşma sorunu olduğu öne sürülerek, 

diğer bütün ölçütlerin gereklerini sağladığı aşamada, il statüsüne 

yükseltilmemesi adaletsizlik gibi görünmesine rağmen, önerilen 



ölçütlerin bir bütün halinde değerlendirilmesi durumunda bu gibi bir 

düşünce geçersiz sayılabilecektir. Çünkü ilgili ölçütü yok saymak 

veya diğer ölçütlerin olumlu varlığına atıfta bulunarak bir takım 

sorunları görmezden gelmek, amaçlanan hedefe ulaşıl(a)maması 

sorununu ortaya çıkartabilecektir. Bir diğer açıklama ile mevcut 

durumda var olan bir sorunu görmezden gelmek, dikkate almamak 

veya önemsememek ileri bir aşamada bu sorunun sebep olabileceği 

olumsuzluklara kapı aralamak anlamına gelmektedir. Mevcut 

durumda sorun çıkartmayan bir olumsuzluk, ileri bir zaman diliminde 

önemli sorunların birincil düzeydeki kaynağını oluşturabilecektir. Bu 

sebepten dolayı ihtiyaç duyulan ve tartışma konusu yapılan her unsur 

ilk başta kesin kurallara bağlanmalı ve bir eksiğin (veya 

olumsuzluğun) olduğu durumda bile il kurulmasına onay 

verilmemelidir. Bir diğer örnek soru üzerinden ana kurguyu 

tamamlamak gerekirse, verilmesi beklenen cevabın “evet” olması 

gereken bir soru değerlendirmeye alınabilmektedir. Örneğin, 

“Yönetsel Birimin Kentleşme İmkânı Var mıdır?” sorusuna “evet” 

cevabının verilmesi beklenmektedir. Çünkü il olmak isteyen bir 

ilçenin kentleşme imkânının bulunması, coğrafi yapısının bu hedefe 

uygun olması ve kentleşme için gerekli olan diğer unsurların var 

olması sonucunda, il konumuna yükseltilen ilçenin mevcut 

potansiyelinin il örgütlenmesini taşıyabileceği ve ilçeye göre daha 

fazla kaynağa sahip olması ile mevcut durumdaki potansiyelini 

geliştirilebileceği öngörülmektedir. Bu noktada kabul edilmesi gerekir 

ki bu soru adına her ilçe için “evet” cevabı verilebilecektir. Böyle bir 

cevabın siyasi amaçlar ile örtüştüğü kabul edilse dahi, bir ilçenin 

coğrafi yapısı ve kentleşme için gerekli olan diğer unsurları somut bir 

biçimde ortada olacağı için siyasi söylemlerin önemi kalmamış 

olacaktır. Çünkü hiçbir siyasi söylem veya amaç bir ilçenin dağlarının 

yerlerini, toprak yapısını, doğal afetlere (sel, toprak kayması, çığ vb.) 

maruz kalma olasılığını ve deprem fay hattı üzerinde olup olmadığı 

gibi doğal gerçekleri değiştirememektedir (Demir, 2016: 372-375).  

Bu noktaya kadar anlatılan kurgunun değerlendirme ölçüt 

tablosu haline getirilmesi, ulaşılmak istenen hedefin niteliğini daha 

gerçekçi bir biçimde ortaya koyacaktır. Bir diğer ifadeyle aşağıdaki 

tablo sorular listesinin içeriğinin mutlak sınırlarının belirlenmesi 

amacını taşımaktadır. 

 

 

 

 



Tablo 2: Bir Yönetsel Birimin İl Olabilmesi İçin Gerekli Olan 

Değerlendirme Ölçütleri 

Nüfus Oranı 

Yönetsel Birimin Mevcut Nüfus Durumu 

Yeterli Düzeydedir 

Yönetsel Birim İl Olduktan Sonra 

Artabilecek Nüfus Oranını Taşıyabilecek 

Düzeydedir 

Coğrafi Konum 

Yönetsel Birimin Coğrafi Özelliği 

Yaşamaya Elverişlidir  

Yönetsel Birim Kentleşme Hareketlerine 

Uygun Coğrafi Özelliktedir 

Ekonomik Gelişmişlik Düzeyi 

Yönetsel Birim Ekonomik Olarak 

Gelişme Potansiyeline Sahiptir 

Yönetsel Birim Ekonomik Olarak 

Gelişme Göstermektedir 

Tarihsel Geçmiş ve Turizm 

Olanakları 

Yönetsel Birim Tarihsel Bir Geçmişe 

Sahiptir 

Yönetsel Birim Turizm Olanaklarına 

Sahiptir 

Güvenlik Sorunu 

Yönetsel Birimin Önemli Güvenlik 

Sorunları Bulunmamaktadır 

Yönetsel Birimin İl Olması Durumunda 

Var Olan Güvenlik Durumu Muhafaza 

Edilebilecektir 

Yer Altı ve Yer Üstü Kaynaklar 

Yönetsel Birim Yer Altı ve Yer Üstü 

Kaynaklara Sahiptir 

Yönetsel Birim Yer Altı ve Yer Üstü 

Kaynaklarını İşletme Potansiyeline 

Sahiptir 

Kentleşme Durumu 

Yönetsel Birim Kentleşme Potansiyeline 

Sahiptir 

Yönetsel Birim Mevcut Durumda 

Kentleşmiş Durumdadır 

Ulaşım Olanakları 

Yönetsel Birim Hava, Kara, Deniz ve 

Raylı Sistem Ulaşım Olanaklarına 

Sahiptir 

Yönetsel Birim Hava, Kara, Deniz ve 

Raylı Sistem Ulaşım Olanaklarını 

Uygulamaya Geçirebilme Potansiyeline 

Sahiptir 

Yaşam Alanları Arasındaki Mesafe 

Yönetsel Birim Yaşam Alanları Arasında 

Kısa Mesafelere Sahiptir 

Yönetsel Birim Yaşam Alanları Arasında 

Uzun Mesafelere Sahiptir, Ancak Ulaşım 

Olanakları Kısıtlı Değildir 

Altyapı Durumu 

Yönetsel Birimin Altyapı Sorunları 

Bulunmamaktadır 

Yönetsel Birim Altyapı Sistemleri 

Açısından Gelişmiş Durumdadır 

Sanayi, Hayvancılık ve Tarım Yönetsel Birimin Sanayi, Hayvancılık ve 



Olanakları Tarım Olanakları ve Bu Olanakların 

Gelişme Gösterebilecek Potansiyeli 

Bulunmaktadır 

Yönetsel Birimin Sanayi, Hayvancılık ve 

Tarım Olanakları Açısından Gelişme 

Göstermektedir 

 

Kaynak: Konur Alp Demir. “Yerellik İlkesi Kapsamında İl 

Yönetiminin Mevcut Durumu, Sorunları ve Geleceği”, Çanakkale 

Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi 

Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Çanakkale, 2016, s. 

376. 

Yukarıda sıralanan ölçütlerin tek başlarına mutlak birer anlam 

ifade edebilmeleri için öncelikle bir bütün halinde değerlendirilmeleri 

gerekmektedir. Bu bütünlük içerisinde ilgili ölçütlerin “kesin”, 

“yazılı”, “uygulamaya hazır” ve “sonuçlarının ölçülebilir” olması 

önem taşımaktadır. Çünkü ilgili ölçütlerin ölçülebilir bir düzeyde 

değerlendirilmeleri gerekmektedir. Bu amaçla yönetsel birimlerin il 

statüsüne yükseltilebilmeleri için cevaplanması gereken ve 

“derecelendirme ölçütlerinin” varlığından söz eden bir ölçüt 

tablosunun olması gerekmektedir. Derecelendirme ölçütlerinin 

aşağıdaki gibi olması önerilmektedir (Demir, 2016: 376-377): 

6.Mükemmel (İl Olabilme Ölçütlerine Kusursuz Bir Biçimde 

Sahip Olan Bir Sonuç) 

5.Çok İyi (İl Olabilme Ölçütlerine Sahip Olan Bir Sonuç) 

4.İyi (İl Olabilme Ölçütlerine Oldukça Yaklaşılmış Bir Sonuç) 

3.Orta (İl Olabilme Ölçütlerine Kısmen Sahip Olan Bir Sonuç) 

2.Zayıf (İl Olabilme Ölçütlerine Henüz Sahip Olmayan Bir 

Sonuç) 

1.Yetersiz (İl Olabilme Ölçütlerinden Tamamen Uzak Bir 

Sonuç) 

Kurgunun son aşamasında ise nitelenmeye çalışılan unsurların 

toplu halde ayrı bir derecelendirme tablosunda gösterilmesi önem 

taşımaktadır. Çünkü beş ayrı puanlama sisteminden meydana gelen 

derecelendirmenin mutlak hedefinin ayrı bir tabloda gösterilmesi 

önerilen kurgunun tamamlanabilmesi için önem taşımaktadır (Demir, 

2016: 377-378). 

 

 

 

 

 

 



Tablo 3: İl Olabilme Ölçütlerini Derecelendirme Tablosu 
Ölçütler Yetersiz Zayıf Orta İyi Çok 

İyi 

Mükemmel 

Nüfus Oranı       

Coğrafi 

Konum 

      

Ekonomik 

Gelişmişlik 

Düzeyi 

      

Tarihsel 

Geçmiş ve 

Turizm 

Olanakları 

      

Güvenlik 

Sorunu 

      

Yer Altı ve 

Yer Üstü 

Kaynaklar 

      

Kentleşme 

Durumu 

      

Ulaşım 

Olanakları 

      

Yaşam 

Alanları 

Arasındaki 

Mesafe 

      

Altyapı 

Durumu 

      

Sanayi, 

Hayvancılık 

ve Tarım 

Olanakları 

      

“Not: İl olması istenen ilçenin durumunu değerlendirebilmek için 

ilgili kutucuklara  “”  işareti konulmalıdır.” 

Kaynak: Konur Alp Demir. “Yerellik İlkesi Kapsamında İl 

Yönetiminin Mevcut Durumu, Sorunları ve Geleceği”, Çanakkale 

Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi 

Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Çanakkale, 2016, s. 

378. 

 

Bu derecelendirme tablosunun temel amacı il statüsüne 

yükseltilmek istenen bir yönetsel birimin mevcut durumunu 

değerlendirmek ve il olma yeterliliğine sahip olup olmadığını tespit 

edebilmektir. Örneğin, bir yönetsel birim için sıralanan ölçütlerin 

tamamına veya büyük bir çoğunluğuna yetersiz, zayıf ve orta 

cevaplarının verilmesi durumunda ilgili birimin il statüsüne 



yükseltilmesinin yalnızca kaynak israfı olacağı vurgulanmaya 

çalışılmaktadır (Demir, 2016: 377-378). 

 

SONUÇ  

İl nitelemesi ile adlandırılan bir yerleşim biriminin varlığının 

mutlak hedefinde merkezi yönetimin taşra düzeyinde örgütlenmesi ve 

kendisinin sunmakla mükellef olduğu kamu hizmetlerini halka 

ulaştırması amacı yer almaktadır. Alternatif bir bakış açısına göre il, 

nihai aşamada, bir kenttir. Kent ise insanların günlük yaşamlarını 

sürdürdüğü bir yaşam alanıdır. Dolayısıyla üzerine farklı anlamlar 

yüklenebilen bir yerleşim biriminin incelenmesi her zaman için önem 

taşımaktadır. 

İncelemeye konu edilen il yönetim birimi hakkında ortaya 

atılabilecek değerlendirme konuları farklı olabilmekle birlikte, bu 

çalışmada değerlendirmeye aldığımız konu il olabilme ölçütleri 

üzerine kurgulanmıştır.  

“Bir il neden kurulur?” veya “Bir ilçe neden il statüsüne 

yükseltilir?” sorularına verdiğimiz veya verilmesini beklediğimiz 

cevapların sınırları anayasal düzeyde belirlenmiş olmakla birlikte, 

genel bir uygulama olarak siyasi iradenin mutlak kararının bu sınırları 

aştığı da bir gerçektir. İl kurmak kanun yolu ile yapılan basit bir idari 

veya yasama işlem(i) gibi görünmesine rağmen, derinlemesine 

incelenmesi gereken bir durumu ortaya çıkartmaktadır. Bu bağlamda 

ilin kurulması aşamasında kesin olmayan ölçütlerin değer kazanması 

belirsizlikleri de beraberinde getirmektedir. Kamu yönetimi bilimi 

açısından ise bu belirsizlik(ler), tarafımızca, bir sorun olarak 

değerlendirilmiş ve yapılması gereken eylemin il kurmak konusunda 

kesin ölçütlerin belirlenmesi olduğuna karar verilmiştir. Çünkü 

hayatın neredeyse birçok aşamasında kesin ölçütler varken, il kurmak 

konusunda ucu açık ve belirsiz üç tane ölçütün ışığı altında karar 

almak hem yönetsel hem de toplumsal sorunlara sebebiyet 

verebilecektir. Örneğin, bir üniversiteye kayıt yaptırmanın ölçütleri 

belli olduğu gibi, mezun olmanın da ölçütleri bellidir. Bu ölçütlere 

uymayan bir aday öğrenci üniversiteye kayıt yaptıramamaktadır. 

Benzer biçimde üniversiteye kayıt hakkı elde ettikten sonra öğrenci 

niteliğini kazanan bir mezun adayının da belirlenen süre içerisinde 

kendisinden beklenen belirli ölçütlere sahip olması gerekmektedir. 

Tekrar konuya dönülecek olunursa yeni bir il kurmak için kamu 

kaynaklarına ihtiyaç duyulduğu bilinen bir gerçektir. Bu kaynaklar da 

sınırsız veya tükenmez değildir. İl kurmak aşamasında kamunun kıt 

kaynağının israf edilmeden kullanılması için kesin ölçütlerin varlığı 

zorunludur.  



Bu çalışmada yasama organı tarafından çıkarılacak bir kurucu il 

kanunun gerekçelerinin olması gereken niteliklerinin sınırları 

belirlenmeye çalışılmıştır. Bu sınırlar birer ölçüt haline getirilmek 

suretiyle önceden belirlenmeli ve il kurma aşamasında bu ölçütlerden 

faydalanılmalıdır. Tablo 1 ve Tablo 2’de önerilen yöntemin ana 

mantığı il kurulmasının nitelikli koşullarının yokluğu birer sorun 

haline getirilerek olması gereken ölçütlerin varlığından söz etmektir. 

Aynı zamanda ilgili ölçütlerin derecelendirme tablosu haline 

getirilerek puanlanması kesin verilerin elde edilmesi açısından önem 

taşımaktadır. Örneğin il yapılması düşünülen bir ilçenin coğrafi 

konumunun il olmaya elverişli olup olmadığının önceden bilinmesi 

gerekmektedir. “Kervan yolda düzelir” mantığı ile il kurmanın 

olumsuz sonuçlarının henüz varlık kazanmadan ortadan kaldırılması 

önerilerin en temel faydasını oluşturmaktadır. Çünkü il kurmak için 

belirli standartların olması gerekmektedir. Bu standartlar ilk önce soru 

listesi haline getirilmiş, “evet” ve “hayır” olmak üzere iki kesin cevap 

ile pekiştirilmeye çalışılmıştır. Ardından ilgili ölçütler değerlendirme 

tablosu ile şekillendirilerek derinleştirilmiş ve nihai aşamada da 

derecelendirme tablosu ile puanlama aşamasına geçilerek bir ilçenin il 

olmayı hak edip etmediğinin veya bir diğer ifadeyle il olmanın 

sorumluluklarını kaldırıp kaldıramayacağının muhakemesi yapılmaya 

çalışılmıştır.  

Çalışmada önerilen sorular, ölçütler, derecelendirme ve 

değerlendirme unsurlarının ana muhatabı milletvekilleridir. Çünkü 

çalışmada önerilen yöntem kapsamında yapılması gereken tespit ve 

değerlendirmeler ilin kurucu kanunun çıkarılması aşamasında yasama 

organında milletvekilleri tarafından cevaplandırılması gerekmektedir. 

Bilindiği üzere Türkiye’de kanun çıkartılabilmesi için Türkiye Büyük 

Millet Meclisi’nde görev yapan milletvekillerinin kabul oyları 

gerekmektedir. Ancak bu noktada yasama organın, kanunun 

görüşmelerine başlanmadan önce il yapılmak istenen ilçede uzman 

teknik personel çalıştırılmasına, halkın görüşlerinin alınmasına, başta 

jeolojik çalışmalar olmak üzere turizmden sanayiye kadar farklı 

alanlarda incelemeler başlatılmasına ve ilçenin mülki idare amirinin, 

belediye başkanının ve belediye meclis üyelerinin görüşlerinin 

alınmasına karar vermesi gerekmektedir. Bu şekilde etkili, verimli ve 

işlevsel sonuçlar ortaya çıkartılabilecektir. Bu amaçla ilgili 

görüşmelerin mecliste başlatılmasından önce bir hazırlık 

komisyonunun kurulması ve bu komisyonun bir önceki cümlede ifade 

edilen ön hazırlıkları uzman teknik personelin desteği ile yürütmesi 

sürecin daha sağlıklı bir biçimde işletilmesi adına önem taşımaktadır.  

 



Önerilen bu yöntemin, Mevzuat Hazırlama Usul Ve Esasları 

Hakkında Yönetmelik4 ilkelerine aykırı bir durumu ortaya 

çıkartıyormuş gibi bir görünüm sergilemesine rağmen, bu noktada 

vurgulanmaya çalışılan husus var olan sürece önerilen yöntemin de 

uyumlaştırılmasıdır. Aksi takdirde kanun, kanun hükmünde 

kararname, tüzük, yönetmelik, Bakanlar Kurulu kararı eki kararlar ve 

diğer düzenleyici işlemlerin taslak metinlerinin hazırlanmasında 

uyulacak ilkeler, usul ve esaslar ve diğer bütün süreçler ilgili 

yönetmelikte mevcut durumda belirtilmiştir.  

Sonuç itibarıyla bu çalışmada var olanı yeni kelimeler ile 

yeniden öne sürmek yerine somut bir biçimde değerlendirilebilecek 

yeni bilgilerin üretilmesi uğraşı içerisine girilmiştir. Bir diğer 

değerlendirme ile farklı alanlarda konumlanan bilgilerin, il kurmak 

için gerekli olduğu öngörüsünden hareketle, bir araya getirilmesine 

çalışılmıştır. Bu bilgilerin il kurulması aşamasında standart bir hale 

getirildikten sonra kullanılmasının veya bu bilgilerden 

faydalanılmasının gerekliliğine vurgu yapılmıştır. Bu kapsamda 

belirlenen ölçütlere uymayan ilçelerin il statüsüne yükseltilmelerinin 

önüne geçmenin maddi ve manevi açıdan hem devlete hem de 

topluma fayda sağlayacağı inancı ağır basmaktadır. 
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