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Il üzel Idarelerine Etkileri: Kocaeli Orneği

Tarkan Oktay*
Özet: Makalede, yerel yönetim reformunun Kocaeli İl Özel İdaresi üzerindeki etkisi üzerine yapılan araştırma sonuçları tartışılmaktadır. Araştırma kapsamında, Kocaeli İl
Genel Meclisi üyelerine bir anket uygulanmıştır. Araştırılan başlıca konuları; İl Özel
İdare Kanunu'nun genel değerlendirmesi, reformunil genel meclisine etkisi, kurum içinde organların yeni konumu, büyükşehir belediyesi sınırlarının genişletilmesinin etkisi
ve Kocaeli İli'nin gelecekteki yönetim modeli oluşturmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Yerel yönetim, il özel idaresi, il genel meclisi.

The Effects ofLocal Administration Reform on Special Provincial Administrations: The Case ofKocaeli
Ahstract: In the article, local government reform, the impact of the Kocaeli province
special administration related research results are discussed. A survey has been administered to members of Kocaeli Provincial Council. Main issues, which were investigate;
Law on Provincial Special Administration on general assessment, the effects of the reform of the provincial council, the new position within the organization of organs, the
effect of expanding the bo undaries of metropolitan municipality, the future administration model in the province ofKocaeli.
Key Words: Local administration, special provincial administration, provincial council.
GiRiş

Türkiye'nin yerel yönetim sisteminde il ölçeğinde örgütlenmiş, kentsel ve
kırsal alanda hizmet veren il özel idareleri, 1913 yılında tüzel kişilik kazanarak
idare sistemi içindeki yerini almış ve bu yapıyı koruyarak sınırlı değişikliklerle
2000'li yıllara ulaşmıştır. 2003 yılında başlayan Kamu Yönetimi Reformu sürecinde, 5302 sayılı kanun ile il özel idarelerinin organları, teşkilat yapısı, fonksiyonları, denetimi ve mali yapısı gibi alanlarda önemli düzenlemeler yapılmıştır.
Yerel yönetim reformu sürecinde il özel idarelerini etkileyen diğer önemli
düzenleme 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'dur. İstanbul ve Kocaeli' de büyükşehir belediyelerinin sınırlarının il sınırlarına genişletilmesi, bu illerdeki il özel idareleri diğer iliere göre farklı bir statüye taşımıştır. Bu durumun .

* Yrd. Doç. Dr., Marmara Üniversitesi.
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bir sonucu olarak özel idarenin görev ve yetki alanına giren bazı hizmetler, bu
illerde büyükşehir belediyeleri tarafından üstlenilmiştir.
Yerel yönetim sisteminin geliştirilmesi amacıyla yapılan düzenlernelerin ve
uygulamaların sahadaki yansımalarının izlenmesi ve değerlendirilmesi reform
sürecinin başanya ulaşması bakımından önemli bir unsur durumundadır. Kocaeli il genel meclisinde gerçekleştiren saha araştırması sonuçlarının yer aldığı bu
çalışma, reformun izlenmesi ve değerlendirilmesi çabaları içinde değerlendiril
melidir. Araştırınanın temel amacı, İl Özel İdaresi Kanunu yanında Büyükşehir
Belediyesi Kanunu 'nun Kocaeli için getirdiği düzenlernelerin uygulamadaki durumunu il genel meclisi üyeleri üzerinden analiz etmektir. Araştırma sonuçları
nın yer aldığı bu makale iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, yeniden yapı
lanma kriteri çerçevesinde il özel idarelerinin Türkiye'deki gelişimi ve mevcut
sistem incelenmektedir. İkinci bölümde, saha araştırmasının teknik özellikleri
konusunda bilgi verilmekte, anket uygulaması sonucunda elde edilen veriler ve
değerlendirmeleri yer almaktadır.
TÜRKİYE'DE İL ÖZEL İDARESi KURUMUNUN GELİŞİMİ
Osmanlı

idare sisteminde il özel idaresinin temeli Tanzimat Dönemi'nde taş. rada uygulanan yerel meclis uygulamaları ile atıldı. Bu kapsamda ilk olarak
vergilerin tahsili konusunda yetersiz kalan valileri desteklemek üzere taşraya
muhassıl (vergi tahsildarı) denen görevliler atandı. Muhassıl bulunan yerlerde,
vergilerin tahsiline yardımcı olmak üzere, mal katibi, emlak ve nuküd katibi,
kadı, zaptiye amiri, müftü, Müslüman halktan dört üye, Hıristiyan halkın yaşa
dığı yerlerde metropolit ve iki kocabaşının katıldığı yerel meclisler oluşturuldu.
Bu meclisler il genel meclisinin ilk çekirdeğini oluşturuyordu (Kaynar, 1991:
254-255). Muhassıllık meclisleri ilerleyen yıllarda "Memleket Meclisi" adını
aldı. 1849 yılında yasal düzenleme ile Memleket Meclisleri kaldırılarak benzer
yapıya sahip "Eyalet Meclisleri" adıyla yeni kurumlar oluşturuldu. Eyalet meclisleri, sadece verginin tahsili konularında fonksiyonları bulunan muhassıllık
meclislerinden daha geniş bir görev ve yetki alanına sahipti. Eyaletin idari, mali, bayındırlık, tarım, askerlik, sağlık, eğitim ve sosyal yardım alanındaki işleriy
le ilgili tavsiye niteliğinde karar alabilen Eyalet Meclisleri 1864 yılına kadar faaliyet yürüttü (Çadırcı, 1991: 219-223 ).
1864 yılında taşra idaresinin yeniden yapılandırılması amacıyla Vilayet Nizaınnamesi çıkarıldı. Nizaınname, Osmanlı mülki bölümlenmesini yeniden düzenleyerek eyalet kadernesi yerine "vilayet"i getirdi. Buna göre yeni kademelenme vilayet, sancak ve kaza olarak şekillendi. Her kadernede idare meclisleri
oluşturuldu. Bu meclisler, mülki yöneticinin başkanlığında, bazı idari birim
müdürleri, hakim, müftü ile Müslüman ve Gayrı Müslim ahaliden se~ilen ikişer
üyenin katılımıyla oluşuyordu.
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1864 Nizamnamesi'nde "Meclis-i Umumi-i Vilayet" adıyla bir meclis yapısı
da getirildi. Muhassıllık Meclisi, Memleket Meclisi ve Eyalet Meclisi sürecinin
bir devamı olan bu meclis, vilayetteki sancaklardan seçilen ikişer Müslüman ve
Gayrı Müslim üyenin bir araya gelmesiyle toplanırdı. Yılda bir kere toplantı yapan umumi meclisierin tüzel kişiliği bulunmuyordu. Vilayetteki kamu binalannın bakımı ve yenilerinin yapılması, yolların iyileştirilmesi, tarım ve ticaretin
geliştirilmesi, vergilerin düzenlenmesi konularında vilayet yönetimini bağlayıcı
lığı bulunmayan tavsiye niteliğinde kararlar alabiliyordu.
Osmanlı vilayet sistemi, 1867 ve 1871 'de çıkarılan vilayet nizamnameleri ile
daha da geliştirildi. Bununla birlikte, meclisin aldığı kararların vilayet mülki
yönetimi ve merkezi yönetim için danışma niteliği devam etti. Umumi meclis
uygulaması, her ne kadar tüzel kişiliği bulunmayan ve bağlayıcı karar alamayan
bir statü sahip olsa da yerel düzeyde meclis çalışmaları ve yerel katılım bakı
mından önemli bir tecrübe birikimi oluşturdu. 1876'da Açılan Meclis-i
Mebusan üyelerinin birçoğu taşradaki idare meclisi yanında vilayet umumi
meclisi üyelerinden oluşuyordu (Ortaylı, 2000: 92-97).
II. Meşrutiyet'in ilanından sonra vilayet yönetimi yeniden ele alındı. Bu konuda Şuray-ı Devlet tarafından hazırlanan tasarı 1913 'de "İdare-i Vilayat Kanunu Muvakkat-ı" adıyla yürürlüğe girdi. 1913 tarihli vilayet nizanınarnesi ile önceki dönemde danışma niteliğine sahip vilayet umumi meclisleri, tüzel kişiliğe,
bağımsız organiara ve mali kaynaklara sahip bir yerel yönetim birimi niteliği
kazandı. İl ölçeğinde bayındırlık, tarım, sanayi, eğitim, sağlık ve sosyal alanlarda geniş bir görev alanı belirlendi. Vilayet hususi idaresinin vali, meclis-i umumi ve encümen-i vilayetten oluşan üç organı vardı. Meclis-i Umumi seçimle gelen üyelerden oluşuyordu. 1913 tarihli kanunun "Genel İdare" adını taşıyan ilk
kısmı 1929 yılında Vilayet İdaresi Kanunu'na kadar yürürlükte kaldı. Hususi
İdare adını taşıyan ikinci kısmı, sınırlı değişikliklerle birlikte 2005 yılına kadar
Türkiye'deki il özel idarelerinin temel hukuki altyapısını oluşturdu.
Cumhuriyet Dönemi'nde il özel idaresi, 1913 yılındaki nizamnamenin oluş
turduğu alt yapıda varlığını sürdürdü. Merkezde bakanlıkların gelişmesi ve taş
rada örgütlenmeleri, il ölçeğindeki bazı yerel hizmetleri de üstlenmelerini sağ
ladı. Ancak, bu hizmetlerin il özel idaresinin fonksiyonları arasından yasal düzenlemeler ile çıkartılmaması neticesinde ikili bir durum oluştu (Yavuz, 1966:
151 ). 1960' lı yıllardan itibaren bölge esaslı kurumların il ölçeğindeki yerel hizmetlerde söz sahibi olması, il özel idaresinin konumunu daha da zayıflattı. Yerel
bazı görevleri üstlenen merkezi idare ünitelerine örnek olarak Tarım Bakanlığı,
Köy İşleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi, Karayolları
Genel Müdürlüğü, Su işleri Genel Müdürlüğü gibi kuruluşlar gösterilebilir
(Nadaroğlu, 1994: 184). Özel idarenin yasal altyapıda sahip olduğu geniş görev
alanına karşın bazı fonksiyonlarının başka kurumlarca üstlenilmesi sonucu,
ağırlıklı olarak eğitim ve sağlık altyapısı ile sınırlı bir faaliyet alanına doğru ge-

78

Çağdaş

Yerel Yönetimler, 19 (3) Temmuz 2010

riledi. Özel idarelerin mali kaynaklannın da yeterli düzeyde olmaması bu durumun diğer bir sebebini oluşturmaktadır. Örneğin, il özel idarelerinin gelirlerinin
merkezi bütçe tahsilatına oranı 1930'da %ı 7 düzeyinde iken, bugün bu rakam
%2-3 aralığına kadar inmiştir (Güler, 1994: 13-15).
İl özel idarelerini yeniden yapılandırma çalışmalan 1980'li yıllarda bir ivme
kazanmıştır. ı985'de İstanbul, Ankara ve İzmir İl Genel Meclisleri tarafından
düzenlenen sempozyum ve toplantıların sonucunda kanun tasarıları hazırlandı
(Ateş - Es, 2008: 211 ). Bu çalışmaların da etkisi ile ı 987' de, il özel idarelerini
düzenleyen 1913 tarihli nizamnamede değişiklikler getiren 3360 sayılı kanun
çıkarıldı. 1987 yılına kadar söz konusu nizamnamede ufak çaplı 14 değişiklik
yapılmıştı (Çoker, 1987: 15). 1987'deki değişiklik paketi ile kanunun ismi "İl
Özel İdaresi Kanunu" olarak değiştirildi. Metindeki bazı ifadeler de sadeleştiril
di. Özel idarelere yıllık program hazırlama zorunluluğu getirildi. Ancak, bu
programlar bölge ve il kuruluşlan ile koordineli biçimde hazırlanacaktı (Tortop,
1982: 4). Gelir yapısı da yeniden düzenlendi. Ayrıca, bütçenin kesinleşmesi sürecinde değişikliğe gidilerek onaylama yetkisi Bakanlar Kurulu'ndan alınarak
İçişleri Bakanlığı 'na verildi.
3360 sayılı kanun ile getirilen bazı hükümler uygulama imkanı bulamadan
Anayasa'nın 127. ve 128. maddelerine aykırı oldukları gerekçesi ile Anayasa
mahkemesi tarafından iptal edildi. Bunların ilki, özel idareterin görev alanının
kapsam ve sınırlarının ancak kanunla belirlenebileceği hükmünü değiştiren ve
bu yetkiyi Bakanlar Kurulu'na bırakan maddedir. İkincisi, özel idarelerin yıllık
program dışında kalan işlerinin valinin teklifi ve ilgili bakanın onayı ile yürütülebileceği yönündeki encümeni devre dışı bırakan düzenlemedir. Üçüncüsü, il
daimi encümeninin üye yapısını değiştirerek, seçilmiş üyeler yanında bazı birim
müdürlerinin de bu kurula katılmasını öngören değişikliktir (Anayasa Mahkemesi, [3360 sayılı "13 Mart ı913 Tarihli ... ], 2009).
1987 yılında 3360 sayılı kanun ile yapılan değişikliklerden sonra da il özel
idarelerinin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili çabalar devam etmiştir. Bu çerçevede birçok kanun tasarısı hazırlanmıştır. Bunlardan; ı 998 yılındaki "Merkezi
İdare ile Mahalli İdareler Arasında Görev Bölüşümü ve Hizmet İlişkilerinin Esaslarının Düzenlenmesi ve Çeşitli Kanunlarda Mahalli İdarelerle İlgili Değişik
likler Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı", 2000 yılında yine merkezi yönetimle mahalli idareler arasındaki görev paylaşımını düzenleyen ancak, taslak aşamasında kalan Kanun Hükmünde Kararname, 2002 tarihli "Mahalli İdareler
Kanunu Tasarısı" ve 2003 yılındaki "İl Özel İdaresi Kanunu Taslağı" bunlardan
öne çıkan çalışmalardır (Güler, 2005: 92-98).
İL ÖZEL İDARELERİNİN GÜNÜMÜZDEKi YAPISI

2000'li yıllarda başlatılan Kamu Yönetimi Reformu çabalan çerçevesinde il
özel idarelerinin yasal altyapısı da yeniden düzenlendi. 1913 tarihli nizamname,
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ek değişiklikleriyle birlikte yürürlükten kaldırılarak 2005 yılında 5302 sayılı İl
Özel İdaresi Kanunu çıkarıldı. Kanun ile il özel idaresinin fonksiyonları, organları, teşkilat yapısı, personel yönetimi, mali yapısı diğer kurumlarla olan ilişkile
ri, denetimi ve halkın yönetime katılına konulan yeniden düzenlendi.
5302 sayılı kanunda, il özel idaresinin görev ve yetkileri, liste halinde belirtilen önceki düzenlemeden farklı olarak, ana hizmet alanlarının belirtilmesi biçiıninde yer almaktadır. Görevler il sınırları içinde ve belediye sınırları dışında
olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Buna göre il özel idaresi il sınırları içinde; sağlık,
gençlik ve spor, tarım, sanayi ve ticaret, ilin çevre düzeni planı, bayındırlık ve
İskan, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür ve sanat, sosyal hizmet
ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme
yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarına arsa temini, binalarının yapımı, bakımı
ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanınasına ilişkin görevlere sahiptir. Belediye sınırları dışında ise imar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, kültür, turizm, gençlik ve spor, orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizınetlerle görevlendirilmiş
tir.
İl özel idarelerinin organları, önceki uygulamaya paralel biçimde vali, il genel meclisi ve il encümeni olarak düzenlenmiştir. Bu alandaki değişiklikler ağır
lıklı olarak organların özel idare kurumu içindeki konumu ve birbirleri ile olan
ilişki sisteminin yeniden kurgulanması biçiminde gerçekleşmiştir. Organlar içinde en önemli düzenlemelere konu olan il genel meclisinde başkanlık görevi,
validen alınarak meclisin kendi içinden seçeceği bir üyeye verilmiştir. 2005 yı
lına kadar, il özel idarelerinde "güçlü yürütme organı" modeli uygulanmakta iken, bu tarihten itibaren "güçlü karar organı" modelinin esas alındığı, buna göre
yetki ve görevlerin düzenlendiği görülmektedir (Eryılmaz, 2007: 150).
Meclisin yılda iki defa toplanması uygulamasına son verilerek yılın ll ayı
toplantı yapılması yöntemi getirilmiştir. 5302 sayılı kanunla il genel meclisine,
il özel idaresi faaliyetleri ve personeli ile ilgili perfonnans ölçütlerini, il çevre
düzeni planını ve stratejik planı kabul etmek, norm kadro düzenine karar vermek, yurt içi ve dışındaki mahalli idarelerle işbirliği yapılmasına karar vermek
gibi yeni fonksiyonlar da verilmiştir.
İl genel meclisinin gündemi, meclis başkanı tarafından belirlenmektedir. Valinin önerdiği konular da gündeme alınmaktadır. Meclis, üye tam sayısının salt
çoğunluğu ile toplanmakta ve katılanların salt çoğunluğu ile karar vermektedir.
Meclis kararlarının kesinleşme sürecinde değişiklik yapılarak, valinin iradesi sı
nırlanmış ve kesinleşıne sürecinde temel irade meclise verilmiştir. İl genel meclisi kararları en geç beş gün içinde valiye gönderilir. Vali, hukuka aykırı gördüğü kararları yedi gün içinde gerekçesi ile birlikte yeniden görüşülmek üzere il
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genel meclisine iade edebilir. Vali tarafından yeniden görüşülmek üzere meclise
geri gönderilmeyen kararlar kesinleşir.
5302 sayılı kanun ile meclis alanında yapılan diğer düzenlemeler, meclis
komisyonlarının meclis dışından değişik kesim temsilcilerinin iştirakine imkan
veren daha katılımcı bir yapıya kavuşturulması, denetim komisyonu uygulamasına geçilmesi, meclisin fesih gerekçelerinin azaltılması olarak sayılabilir.
İl özel idaresinin diğer organı olan encümen, meclisle ilgili değişikliklerden
doğrudan etkilenmiştir. Meclisin yılda iki defa toplandığı sistemde danışma, yürütme ve karar organı fonksiyonianna sahip kurul, meclisin her ay toplandığı
yeni sistemde karar organı konumunu kaybetmiştir. 5302 sayılı kanunda il encümenin görev ve yetkileri için kullanılan "karar almak" ifadeleri (Md. 26/b, f,
g) ise, encümene bir "karar organı" niteliğini kazandıracak önemde ve güçte değildir (Bozlağan- Can, 2009: 220). Encümenin üye yapısı da yeninden düzenlenerek, seçilmiş üyeler yanında atanmış görevlilerin encümen üyesi olabilmesi
sağlanmıştır. Encümen, il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından seçeceği beş üye yanında, biri mali hizmetler olmak üzere her yıl birim amirleri arasından valinin seçeceği beş üyenin katılımıyla on üyeden oluşmaktadır. Encümen konusundaki diğer değişiklik ismindeki "Daimi" kelimesinin kaldırılarak
"İl Encümeni" olarak değiştirilmesidir.
İl özel idaresinin yürütme organı olan vali, meclis başkanlığı konumunu
kaybetmekle birlikte kanunda "valinin önerdiği hususlar gündeme alınır" şek
linde düzenleme ile meclis gündeminin belirlenmesi üzerindeki etkisi korunmuştur. Valinin encümen başkanlığı konumu da eskiden olduğu gibi devam etmektedir. 5302 sayılı kanun ile il özel idaresini stratejik plana göre yönetmek,
kurumsal stratejileri oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, il özel idaresinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak gibi yeni görevler de
verilmiştir.

5302 sayılı kanun ile getirilen diğer önemli düzenlemeler; il özel idare teşki
genel sekreterlik ve genel sekreter yardımcılığı makamı oluşturulması,
büyükşehir belediyesinin bulunduğu illerde daire başkanlığı örgütlenmesine gidilmesi, norm kadro uygulamasına geçilmesi, iç örgütlenmede yeni birimler konusunda meclis kararının yeterli görülerek esneklik sağlanması, stratejik plan ve
· performans programına dayalı yönetim anlayışına vurgu yapılması, görev alanı
ile ilgili yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği imkanı getirilmesi olarak sayı
labilir.
latında

Araştırmanın Önemi, Amacı ve Kapsamı

Yerel yönetim reformu sürecinin hazırlanması ve uygulanması kadar izlenmesi ve değerlendirilmesi de önem taşımaktadır. Reform kapsamındaki uygulamaların başarı düzeyi, yapılan değişikliklerin ne kadar etkili olduğu, gözden
kaçan hususlar ve reform ile getirilen düzende ne gibi değişiklikler yapılması
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dayanan temel konuları oluş
turmaktadır. Ayrıca, kanuni düzenlemelerin, yıllar içinde gelişmiş teamül ve
uygulama pratiğini kısa sürede değiştirmesi mümkün değildir. Reform ile getirilen yeni düzenin kendi anlayışını ve uygulama geleneğini oluşturması uzun zaman almaktadır. Bu süreçte reformun sahadaki sonuçlarının çok yönlü izlenmesi ve değerlendirilmesi önem taşımaktadır.
Türkiye'de 2004-2005 yıllarında mahalli idareler alanında gerçekleştirilen
reform çabaları konusunda izleme ve değerlendirme çalışmalarının yeterli düzeyde olduğu söylenemez. Bu konuda var olan çalışmalar ise ağırlıklı olarak
yeni kanuni düzenlernelerin tanttılması ve değerlendirilmesine dönük olduğu
gözlemlenmektedir. Literatür taramasında il özel idareleri ile ilgili ve saha analizine dayanan üç akademik çalışma tespit edilebilmiştir; a) 2009 yılında yayın
lanan Uğur Ömürgönülşen ve Uğur Sadioğlu'nun "Türkiye'de Yakın Dönemde
Yapılan Yerel Yönetim Reformu Çalışmalarının İl Özel İdarelerine Y ansımala
rı" adlı çalışması, b) Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı'nda Hakan Bakkal tarafından "Özel İdarelerin İl Ekonomisindeki
Yeri ve Önemi-Bir Uygulama" adlı yüksek lisans çalışması, c) "Mersin Örneğinde İl Genel Meclisi: Üyeler, işlevler ve Değişim Süreci" başlıklı TÜBİTAK
Ulusal Genç Araştırmacı Projesidir. İlk iki çalışma vali, genel sekreter, il genel
meclisi başkanı, üst düzey yöneticiler ve encümen üyelerine ağırlıklı mektup
yoluyla uygulanan anket çalışmalarına dayanmaktadır. İl genel meclisi ağırlıklı
Mersin'deki çalışma ise halen uygulanma aşamasındadır.
İl özel idareleri alanındaki yeni düzenlernelerin uygulamaya yansımalarının
izlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili akademik çalışmalar yukarıda belirtildiği gibi sınırlı düzeydedir. Bu çerçevede kurgulanan, "Yerel Yönetim Reformunun Etkileri Çerçevesinde Kocaeli İl Genel Meclisi Üzerine Bir Araştırma" adlı
çalışma, bu çabalara katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Büyükşehir belediye sı
nırlarının genişletilmesi ve gerekse 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile getirilen düzenin Kocaeli İl Özel İdaresi üzerindeki etkisi ve uygulama sonuçları araştırmanın kapsamını oluşturmaktadır. 5302 sayılı kanun ile getirilen yeni düzende en önemli değişiklikler meclisle ilgilidir. Bu nedenle 2004 yılındaki mahalli idareler seçiminde belirlenmiş üyelerden oluşan 2004-2009 dönemindeki il
genel meclisi, araştırmanın uygulandığı alan olarak belirlenmiştir. Bu dönemdeki üyeler, 1913'deki kanuna dayanan il özel idare sistemini, Temmuz 2004'de
uygulanmaya başlanan büyükşehir belediyesi sınırlarının il sınırlarına genişle
tilmesi değişikliğini ve 2005 yılından itibaren İl Özel İdaresi Kanunu ile getirilen yeni yapıyı birlikte uygulama imkanına sahip olmuştur. Meclis üyelerinin
yeni kanun öncesi ve sonraki uygulamaları aynı dönem içinde tecrübe etme imkanına sahip olmaları, üyelerinin görüşlerini daha da önemli kılmaktadır.
izleme ve
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Araştırma Yöntemi ve Örneklem
İl genel meclisi üyelerinin görüş ve değerlendirmelerini almak amacıyla an-

Anket, Şubat 2009 dönemindeki il genel meclisi topTam örnekleme yönteminin kullanıldığı çalış
mada, 32 geçerli anket formu elde edilmiştir. Bu anket formlanndaki soruların
geçerli gözlem değeri 29-32 kişi arasında değişmektedir.
ket yöntemi

kullanılmıştır.

lantılan sırasında uygulanmıştır.

Çizelge 1. Ankete Katılan Üyelerin İlçelere Göre Dağılımı
İlçe

Mevcut
Üye Sayısı
(A)

Anket Yapılan
Üye Sayısı (B)

(%)
(B/A)

Derince

5

4

80,0

Gebze

8

7

87,5

Gölcük

5

5

100,0

İzmit

8

7

87,5

K andıra

4

3

75,0

Karamürsel

3

2

66,7

Körfez

5

4

80,0

Toplam

38

32

84,2

Anketin hazırlanması sürecinde ilk olarak, araştırmanın sınırlılıklan çerçevesinde 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun getirdiği düzenlemeler derinlemesine bir analize tabi tutulmuştur. Ayrıca, İstanbul ve Kocaeli il özel idaresinin
organları üzerinde sahada gözlem ve mülakat çalışmaları yürütülmüştür. Bu süreç sonucunda önemli görülen konuların sahadaki uygulama sonuçlarını meclis
üyelerinin değerlendirmeleri çerçevesinde analiz etmeyi amaçlayan anket formu
hazırlanmıştır. Anket soruları il özel idaresi kurumunun algılanışı, meclis üyelerinin il özel idaresi reformuna bakışları, Kocaeli' deki özel idare sisteminin değerlendirmesi ve Kocaeli'nin gelecekteki yerel yönetim modeli ana başlıkları altında yer almaktadır.
Sorular ağırlıklı olarak 5'li ölçek sistemine göre hazırlanmıştır. Ankette elde
edilen veriler SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir. Anketin sorularının
genel sonuçları yanında meclisteki üye çoğunluğuna göre iktidar ve muhalefet
ayrımı çerçevesinde de inceleme yapılmıştır.
Anket forumunun ilk bölümünde üyelerin kişisel bilgileriyle ilgili sorular yer
almaktadır. Bu çerçevede anket yapılan üyelerin %75 'inin Kocaeli doğumlu olduğu görülmektedir. Türkiye'nin önemli göç alan bir ilinde meclis üyelerinin
yüksek bir oranda aynı il doğumlu olması dikkat çekmektedir.
Meclis üyelerinin %90,6'sı mecliste bir dönemdir görev yapmakta, %9,4'ü
ise 2. dönemde bulunmaktadır. Anket verilerine göre üyelerin %3,1 'i 35 yaşında
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altında,

%25'i 35-44 yaş diliminde, %50'si 45-54 yaş diliminde ve %21,9'u 55
yaşın üstünde yer almaktadır. Meclisin tüm üyelerinin yaş durumlan incelendiğinde yaş ortalamasının %49,5 düzeyinde olduğu görülmektedir. Bu verilere
bakarak, Kocaeli İl Genel Meclisi üye yapısının ağırlıklı olarak orta yaşın üzerinde olduğu söylenebilir.
Çizelge 2. Ankete Katılan Üyelerin Mesleklere Göre Dağılımı
Meslek

Sayı

Meslek

Sayı

Çiftçi

ı

Mühendis

3

Eğitimci

ı

Müteahhit

ı

Emekli

6

Serbest

4

Esnaf

5

Tüccar

2

İş Adamı

3

Yönetici

ı

İşçi

ı

Cevapsız

2

2

Toplam

32

Mali

Müşavir

Üyelerin eğitim durumları ile ilgili verilere göre %6,5'i İlkokul %16,1 'i ortaokul, %35,5'i lise %41,9'u üniversite mezunu olduğu görülmektedir. Meclis
üyelerinin meslekleriyle ilgili bilgiler Çizelge 2'de yer almaktadır. İşçi statüsündeki nüfusun yoğun olduğu Kocaeli'nde sadece bir işçi üyenin varlığı dikkat
çekicidir. Üyelerin doğdukları il verileri ve meslek yapısı birlikte değerlendiril
diğinde Kocaeli'ne göç ile gelen nüfusun il genel meclisine pek ilgi göstermediği söylenebilir.
ARAŞTIRMA

BULGULARI

Araştırma

sonunda elde edilen veriler konularına göre ayrılmış ve 7 ayrı baş
lık altında analiz edilmiştir. Analiz başlıkları şu şekildedir: a) İl özel idare kurumunun algılanması, b) İl Özel İdaresi Kanunu'na genel bakış, c) Reformunil
genel meclisine etkisi, d) İl genel meclisinde karar alma süreci, e) İl özel idaresi
içinde vali ve encümenin konumu, f) Büyükşehir belediyesi sınırlarının genişle
tilınesi, g) Kocaeli'nin yönetimi ve il özel idaresinin konumu.
İl Özel İdare Kurumunun Algılanması

Meclis üyelerinin Türkiye'deki il özel idaresi kurumuna bakışları ve algıla
yışlarını ölçmek amacıyla kurumun gerek mevzuattaki ve gerekse uygulamadaki durumu ile ilgili öne çıkan beş farklı değerlendirme üyelere sunulmuştur.
Özel İdare kurumunu merkezi yönetimin taşradaki bir hizmet birimi olarak
nitelendiren üyelerin oranı %73,4 'tür. Bir yerel yönetim birimindeki seçilmiş
meclis üyeleri yüksek oranda hiyerarşik bir ifadeyi onaylamaktadır. Meclis üyelerinin, il özel idaresinin mevzuat ve literatürdeki yerel yönetim birimi tanıın
lamasından daha çok uygulamadaki durumu temel aldıkları görülmektedir.
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Çizelge 3. Türkiye'deki İl Özel İdare Sistemine Bakış(%)
Ağırlıklı

Merkezi
yönetimin
taşradaki

hizmet birimleridir

Yerel siyasetin cereyan ettiği
birimlerdir

İdari ve

altyapısal

hizmetler
yürüten
özerkliğe
bir yerel
sahip bir
kurumdur yönetim
birimidir
mali

İşlevleri
sınırlı

düzeyde
kalmış

bir yerel
yönetim
birimidir

Kesinlikle katılıyorum

53,4

20,0

17,3

6,9

22,6

Katılıyorum

20,0

60,0

51,7

31

58,1

3,3

6,7

17,2

3,45

6,45

20,0

10,0

13,8

51,7

9,68

3,3

3,3

0,0

6,9

3,23

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Kararsıztın

Katılınıyorum

Kesinlikle katılınıyorum
Toplam

Meclisierin yerel siyasetin yapıldığı bir yer olduğu konusundaki soruda üyeler, daha net bir bakış açısı ile olumlu görüşe sahiptir. Kurumun idari ve mali
özerkliği konusunda ise diğer seçenekiere göre daha çekineeli yaklaşıldığı görülmektedir. Bu şıkta kararsızların oranı diğer şıklara göre oldukça yükselmektedir. Mevzuatta öngörülen yapı ile uygulamalar arasında halen süren farklılık
ların bu sonuç üzerinde etkili olduğu söylenebilir. İl ölçeğinde ağırlıklı altyapı
sal bir kurum olarak tanımlayan görüşe üyeler %58,6 oranında katılmayarak, il
özel idaresinin daha geniş bir fonksiyonel alana sahip olduğunu vurgulamaktadır.

Araştırmada, İl Özel İdare'nin halk tarafından ne düzeyde tanındığı konusunda meclis üyelerinin intibaları ve değerlendirmeleri sorulmuştur. Üyelerin

%12,5'i kurumun halk tarafından tanınırlılık düzeyini yeterli bulurken %87,5'i
gibi yüksek bir kesim tanınma düzeyini yetersiz bulmaktadır. Meclis üyelerinin
cevapları iktidar-muhalefet ayrımı çerçevesinde incelendiğinde, iktidar partili
üyelerin %15,4'ü yeterli ve %84,6's yetersiz cevabını vermiştir. Muhalefet partili üyelerin tamamı ise il özel idarenin yetersiz düzeyde tanındığı yönünde görüş ifade etmiştir.
İl Özel İdare Kanunu'na Genel Bakış

2005 yılında 5302 sayılı kanun ile getirilen yeni il özel idare düzeni hakkın
da gerek kamuoyunda ve gerekse akademik düzeyde birçok tartışma olmuştur.
Bu çerçevede, meclis üyelerine yeni kanun ve getirdiği düzen hakkında lehte ve
aleyhte öne çıkan görüşlerden seçilenler sunulmuş ve değerlendirmeleri alın
mıştır.
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Çizelge 4. Üyelerin 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'na Bakışı(%)
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25,0

37,5

3,1

34,4

-

100,0

İl Genel Meclisinin etkinliği artınldı.

18,8

50,0

3,1

28,1

-

100,0

İdari federalizm yapısı getirildi.

6,7

10,0

10,0

40,0

33,3

100,0

İl Genel Meclisinin özerkliği artırıldı.

10,0

63,3

6,7

16,7

3,3

100,0

10,0

43,3

16,7

30,0

-

100,0

3,3

3,3

-

63,3

30,0

100,0

10,0

50,0

26,7

10,0

3,3

100,0

-

-

-

48,4

51,6

100,0

İl Özel İdarelerinin yetki ve görev alanı genişletildi.

Halkın

ve sivil toplum örgütlerinin etkinliği

artırıldı.
Yurtdışındaki

sivil ve kamu

kurumlarıyla iş-

birliği sakıncalıdır.

İl Özel İdareleri üzerindeki idari vesayet azaltıldı.

Valinin meclis başkanlığından alınması sakınc ah dır.

5302

sayılı

~

E-<

kanun ile getirilen düzende, il özel idarelerinin görev alanlannın
üyelerin %62,5'i katılırken %34,4'ü katılmadığını beyan
etmiştir. Katılmayanlar içinde muhalefete mensup üyelerin daha ağırlıkta olduğu görülmektedir. Genel olarak yeni kanun ile fonksiyonel alanda bir genişleme
sağlandığı değerlendirmesi yapılmaktadır.
İl Genel meclisinin etkinliğinin yeni düzenleme ile artınidığı yönündeki görüşe üyelerin %68,8'i katılırken %28,1 'i katılmadığını ifade etmiştir. İktidar- '
muhalefet açısından bakıldığında her iki kesimin cevaplarının paralel olduğu
görülmektedir.
Türkiye'deki kamu yönetimi sisteminde idari federalizm getirildiği yönündeki görüşe üyelerin %73'ü katılmamakta, %10'u kararsız kalırken %16,7'si bu
görüşe katıldığını ifade etmektedir. İktidar-muhalefet bakımından cevaplarda
bir ayrışma görülmemektedir.
5302 sayılı kanundaki düzenlernelerin meclisin özerkliğini artırdığı konusunda üyelerin %73 'ü olumlu cevap verirken, %20'si bu görüşe katılmamakta
dır. Üyelerin %6'sı ise kararsız kalmıştır. Özerkliğin artmadığını düşünenler içinde iktidara mensup üyelerin ağırlığı daha fazladır.
Halkın ve sivil toplum örgütlerinin il özel idaresi üzerindeki etkinliğinin yeni
kanun ile genişletildiği yönündeki değerlendirmeye üyelerin %53,3 'ü katılırken
%30'u katılmadığını beyan etmektedir. Kararsızların oranı %16,7 gibi önemli
genişletildiği görüşüne
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bir düzeydedir. Yine benzer şekilde İl özel idaresi üzerindeki idari vesayetin azaltıldığı görüşüne üyelerin %60'ı katılırken %13,3 'ü katılmamaktadır. Burada
kararsızların oranı daha da artarak %26,7 düzeyine ulaşmıştır. Kararsızlar ağır. lıklı olarak iktidar kanadına mensup iken katılan ve katılmayanlarda iktidar ve
muhalefet üyelerinin paralel cevaplar verdiği görülmektedir. Gerek il genel
meclisinin özerkliği ve gerekse idari vesayetin azaltılması konusunda özellikle
mevzuattaki düzenlemeler yanında mevcut uygulamanın değerlendirildiği gözlemlenmiştir.

5302 sayılı kanıında il özel idarelerinin yurtdışındaki sivil ve kamu kurumları ile işbirliği yapma imkanı getirilmesi ve özellikle valinin meclis başkanlığı
konumuna son verilmesi düzenlemelerini olumsuz biçimde nitelendiren ifadelere meclis üyelerinin tamamı katılmadığını ifade etmektedir.
Reformun İl Genel Meclisine Etkisi

5302 sayılı kanunda il genel meclisinin yapısı ile ilgili getirilen değişiklik
lerden önemli görülenler meclis üyelerine sorularak uygulamadaki sonuçları
hakkında değerlendirmeleri alınmıştır. Bu kapsamda ilk olarak toplanma sıklığı,
meclis başkanı, il encümeni, meclis kararları ve stratejik plan konularındaki değişiklikler belirtilerek bunların il genel meclisinin il özel idaresi içindeki etkinliğini ne yönde etkilediği sorgulanmıştır. Meclisin her ay toplanma usulünün getirilmesi ve meclis başkanının meclis üyeleri arasından seçilmesi, meclisin etkinliğini olumlu yönde etkileyen değişiktiler olarak üyeler tarafından öne çıka
rılmıştır. İl encümeninin yetki ve fonksiyonlarının azaltılması, valinin meclis
kararlarını onaylama sisteminde yapılan değişiklik ve stratejik plan ile performans programı uygulamalarına geçilmesinin meclisin kurum içindeki konumuna olumlu etkisinin daha sınırlı düzeyde olduğu belirtilmiştir.
Meclisle ilgili önemli değişiklikler yukarıdaki genel sorunun yanında ayrıca
sorgulanmıştır. Bunların ilki, meclis başkanının göreve gelme yöntemiyle ilgilidir. İl genel meclisi başkanının meclis içinden seçilmesi yöntemini, iktidar ve
muhalefet kanadı ile tüm üyeler "Doğru" bir düzenleme olarak değerlendirmiş
tiL Meclisin kendi içinden birisini başkan olarak seçmesini reformun yerleşen
düzenlemelerinden biri olarak nitelernek mümkündür.
5302 sayılı kanun ile getirilen önemli düzenlemelerden biri de meclisin her
ay toplantı yapmasıdır. Bu çerçevede, meclisin toplantı sıklığı ile ilgili olarak
meclis üyelerine soru yöneltilmiştir. Soıunun seçenekleri ayda bir, 2 ayda bir, 3
ayda bir, 4 ayda bir ve diğer biçiminde düzenlenmiştir. Meclis üyelerinin
%93,8'i meclisin her ay toplanması yönünde görüş bildirmiştir. %3,1 'i ise toplantıların 3 ayda bir yapılmasını ifade etmiştir.
İl genel meclisinin etkinliği ile ilgili diğer alan, il özel idaresini denetleme
yollarıdır. Kanunda yıllık faaliyet raporu, mecliste soru sorma hakkı, genel görüşme yapma ve denetim komisyonu incelemeleri meclisin denetleme araçları
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olarak sayılmaktadır. Bu denetleme
üyelere soru yöneltilmiştir.

araçlarının

uygulamadaki

etkinliği
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ile ilgili

Çizelge 5. Meclisin Yetkisindeki Denetim Yöntemlerinin Etkinliği(%)
Yıllık

Soru
Sormak

Faaliyet
Raporu

Denetim
Komisyonu

Genel
Görüşme

İncelemeleri

Kesinlikle etkilidir

20,0

16,7

12,9

30,0

Etkilidir

60,0

60,0

58,1

60,0

Kararsızım

20,0

23,3

25,8

3,33

-

-

3,23

3,33

-

-

3,33

100,0

100,0

100,0

100,0

Etkisizdir
Kesinlikle etkisizdir
Toplam

Meclis üyelerinin cevaplannın yer aldığı Çizelge 5 genel olarak incelendiğinde, söz konusu denetim yöntemlerin üyelerinin tamamına yakını tarafından
kabul edilebilir düzeyde etkili bulunduğu görülmektedir. Meclisin denetleme
yöntemleri arasında üyelerce en etkin olarak kabul gören denetim komisyonu
incelemeleridir. Diğer yöntemlere göre uygulamayı daha ayrıntılı ve yaptırımı
olan bir çerçevede incelemeye imkan veren denetim komisyonu yöntemi, bu özelliklerine paralel olarak üyelerce de en etkin olarak kabul edilmektedir. Bu
şıkka kararsız olarak verilen cevaplar diğer şıklara göre son derece düşük düzeydedir. Bununla birlikte, %6,7 düzeyinde üye tarafından etkin bulunmamaktadır. Bu yöndeki değerlendirmenin muhalefete mensup üyelere ait olduğu cevap analizinden anlaşılmaktadır.
Yıllık faaliyet raporu, soru sormak ve genel görüşme yöntemleri meclis üyelerince %70-80 aralığında etkin olarak değerlendirilmektedir. Yine bu ş ıkiara
verilen cevaplarda kararsızların %20-25 aralığında olması, bu yöntemlerin etkinliği hakkında uygulamadaki soru işaretlerini ifade etmektedir. Belirtilen 3
yöntem içinde yıllık faaliyet raporu her yıl uygulanan bir yöntem olduğundan
etkinlik bakımından daha önde gözükmektedir. Soru sormak ve genel görüşme
nin uygulamada çok az görülen yöntemler olması cevaplara da yansımaktadır.
İl Genel Meclisinde Karar Alma Süreci
İl genel meclisi, 5302 sayılı kanunun getirdiği düzende, il özel idaresi içinde

tek karar organı durumuna getirildi. Kanun değişikliği ve uygulamadaki sonuçları ortaya koymak amacıyla meclisteki karar alma sürecinin çeşitli aşamaları ile
bu aşamalar üzerinde etkili faktörler hakkında üyelere sorular yöneltilmiştir. Bu
çerçevede ilk olarak valinin il genel meclisi başkanı konumuna son verilerek
meclis içinden bir üyenin başkan olarak seçilmesi yönteminin, meclisin demok-
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ratik işleyişine etkisi sorulmuştur. Üyelerin tamamı bu düzenlemenin meclisin
işleyişini uygulamada daha demokratik hale getirdiğini ifade etmiştir.

Çizelge 6. İl Genel Meclisi Gündeminin Belirlenmesi Sürecinde
Etkili Faktörler
Genel
Puan
Vali
Meclis

Başkanı

Çoğunluk

Partisinin Yönetimi

Meclis Üyeleri
Encümen

Görüşü

92
87
81
55
52

Siyasi Konum
İktidar

Muhalefet

75
74

13

63

18

49
44

6

17

8

Karar alma süreci ile ilgili ikinci olarak meclis gündeminin belirlenmesi ve
mecliste karar alınması süreçlerinde etkili faktörler incelenmiştir. Sorularda kurum dışı faktörler göz ardı edilmiştir. Meclis üyelerinin, meclis gündeminin belirlenmesi üzerinde etkili faktörlerle ilgili yaptığı derecelendirmeye göre hazır
lanan Çizelge 6'da yürütme organı konumunda olan valinin önemli bir ağırlığa
sahip olduğu görülmektedir. Yürütme organı olması nedeniyle beklenen bir sonuçtur. Meclis başkanı etki derecesinde ikinci gelmektedir. Meclisteki çoğunluk
partisinin yönetiminin puanının yüksekliği, parti disiplininin üyeler üzerindeki
etkisini göstermesi bakımından önemli bir sonuç durumundadır. Meclis üyelerinin puanı, encümen üyeleriyle aynı seviyededir. Meclis gündeminin belirlenmesi sürecinde etkili unsurların sıralanmasında iktidar ile muhalefete mensup meclis üyeleri arasında değerlendirmelerde farklılıklar görülmektedir. Muhalefete
mensup üyeler, çoğunluk partisinin yönetimini en etkin unsur olarak öne çıkar
maktadır. Ayrıca, encümen görüşünü meclis üyelerinden daha etkili bulmaktadırlar.

Meclis gündemine gelen bir konu hakkında karar alma sürecinde etkili unsurlara ilişkin soruya verilen cevaplar, yukarıda meclis gündeminin oluşma süreciyle ilgili değerlendirmelerden farklılaşmaktadır. Meclisteki karar alma sürecinde en etkili unsur olarak, meclis üyeleri kendilerini görmektedirler. Bununla
birlikte, hemen arkasından çoğunluk partisinin yönetiminin ikinci sırayı alması
dikkat çekmektedir. Meclis başkanının ağırlığı üçüncü derecede değerlendiril
miştir. Valinin gündem üzerindeki etkin konumunu karar alma sürecinde azalma göstermektedir. Karar alma sürecinde genel sekreter dışındaki bürokratların
sınırlı bir rolünün olduğunu anlaşılmaktadır.
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Çizelge 7. İl Genel Meclisinde Karar Alma Sürecinde
Etkili Faktörler
Siyasi Konum

Genel
Puan

İktidar

Muhalefet

Meclis Üyeleri

79

72

Çoğunluk

77

60
58
46
48
49
17

7
17
15
19

Partisinin Yönetimi

Meclis Başkanı
Vali
Genel Sekreter
Encümen Görüşü
Genel Sekreter Yrd.-Daire Başkanlan

73
65
64
61
24

'

16
12
7

İktidara mensup üyeler genel sonuçların aksine encümen görüşünü daha etkin bulmaktadır. İktidar mensubu üyelerde dikkat çeken diğer bir nokta, karar
alma sürecinde genel sekreteri validen daha etkin bulmuş olmalarıdır. Muhalefete mensup meclis üyelerinin cevapları genel sonuçlar içinde farklılaşmaktadır.
Muhalefete mensup üyelere göre vali, meclisin karar alma sürecinde en etkin
unsur durumundadır. Çoğunluk partisi yönetimi, muhalefet tarafından gündem
üzerinde olduğu gibi karar alma sürecinde de oldukça etkin bir unsur olarak değerlendirilmektedir. Genel sonuçlarda beşinci düzeyde etkin gözüken genel sekreterin muhalefet tarafından üçüncü etkin unsur olarak değerlendirildiği görülmektedir. Ayrıca, genel sonuçlarda karar alma sürecindeki en etkin unsur olarak
gözüken meclis üyeleri, muhalefet üyeleri tarafından etkinliği en düşük unsur
olarak kabul edildiği görülmektedir.
Meclis komisyonlarının işleyişi hakkında meclis üyelerinin değerlendirmele
ri alınmıştır. Ankete katılan üyelerin %96,9'u aynı zamanda bir komisyonda
üyelik görevi yapmıştır. Meclis üyelerinin tamamının meclis komisyonları çalışmalarını yararlı bulmaktadır.
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Çizelge 8. Komisyon

Çalışmalanna

Meclis Dışından
Katılma Düzeyi (%)
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9,7

3,2

74,2

13,0

Üniversite Temsilcileri

-

3,3

-

83,3

13,0 100,0

Uzman Kişiler

-

29,0

29,0

35,5

6,5

100,0

Mülki Yöneticiler

3,2

48,4

25,8

16,1

6,5

100,0

-

9,7

9,7

71,0

9,7

100,0

-

9,7

3,2

67,7

19,4

100,0

29,0

9,7

48,4

12,9

100,0

Sivil Toplum Temsilcileri

Mesleki

Kuruluş

Temsilcileri

Sendika Temsilcileri
Muhtarlar

100,0

Meclis komisyonlarıyla ilgili araştırılan ikinci konu, 5302 sayılı kanun ile
getirilen komisyon çalışmalanna meclis dışından kesimlerin katılarak görüşleri
ni aktarabilme durumudur. Meclis komisyonlarına katılması muhtemel çeşitli
kesimlerin katılma düzeyi ayrı ayrı meclis üyelerine sorulmuştur. Çizelge 8'de
görüldüğü gibi, mülki yöneticiler %52 ile komisyon çalışmalanna en fazla düzeyde katılan kesimi oluşturmaktadır. Uzman kişiler ve muhtarların katılım düzeyi, meclis üyeleri tarafından %29 oranında nispeten daha iyi konumda değer
lendirilmiştir. Sivil toplum, üniversite, mesleki kuruluş ve sendika temsilcilerinin komisyonlarına katılımı, üyelerin %97-81 'i tarafından yetersiz olarak değer
lendirilmektedir. Ayrıca, uzman kişiler ve mülki yöneticiler konusunda %29-26
aralığındaki kararsızların durumu dikkat çekicidir. Bu çerçevede, kanundaki düzenlemeye paralel biçimde uygulamada yeterli düzeyde bir katılım ortamı oluşmadığı söylenebilir.
İl Özel İdaresi'nde Vali ve Encümenin Konumu
Araştırma kapsamında

sorgulanan diğer bir konu, il özel idaresi içinde valinin konumudur. Valinin yürütme fonksiyonu üzerine yoğunlaşan sorularda yetkiterin arttırılması, azaltılması ve meclisin valiyi denetleme yetkilerinin durumu
konusunda üyelerin görüşleri alınmıştır. Valinin yürütme yetkilerinin atınlması
ile ilgili görüşe üyelerin %82,8'i karşı çıkarken %13,7'si katıldığını beyan etmiştir.
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Çizelge 9. Valinin Yürütme

Organı
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Konumu (%,)

Vali, yürütme
Valinin yüMeclis'in vayetkilerini
rütme yetkile- liyi denetleme
güçlendiren
ri azaltılmalı- imkanları aryeni yetkilerle
donatılmalıdır

Kesinlikle Katılıyorum

tınlmalıdır

dır

3,4

6,9

19,35

10,3

41,4

54,8

3,4

24,1

9,7

Katılınıyorum

72,4

24,1

16,1

Kesinlikle Katılınıyorum

10,3

3,4

-

100,0

100,0

100,0

Katılıyorum
Kararsızım

Toplam

Valinin yürütme yetkilerinin azaltılması gerektiği yönündeki düşüneeye ise
üyelerin %48,3 'ü katıldığını ifade etmiştir. %27,6' sı buna katılmadığını belirtirken %24,1 'i kararsız yönde değerlendirmede bulunmuştur. Valinin yürütme
yetkilerinin artırılınasına katılmayanların yüksek oranı, yetkilerin azaltılması
konusunda görülmemektedir. Her ne kadar valinin yürütme yetkilerinin azaltıl
masını düşünenler %48 gibi yüksek bir düzeyde olsa da, üyelerden yetkilerin
azaltılmasına, gerek karşı çıkanların ve gerekse kararsızların oranları dikkate alındığında üyelerin bu konuda daha çekineeli olduğu söylenebilir.
Valinin yürütme konumu yanında, meclisin vali üzerindeki denetim yetkisi
de sorgulanını ştır. Meclis üyelerinin %74,2' si denetimin artırılınasını destekierken %16,1 'i bu görüşe katılmadığını beyan etmiştir. %9,7'si ise bu konuda kararsız kalmıştır. Valinin yetkilerinin azaltılması ve meclisin valiyi denetleme
imkanlarının arttırılması yönünde ağırlık kazanan görüşler birlikte değerlendi
rildiğinde, üyelerin meclisin kurum içindeki konumunu güçlendirmeye yönelik
bir eğilime sahip olduğu söylenebilir.
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Çizelge 1O. İl E ncümeninin 5302 Sayılı Kanun Sonrasındaki
Konumu(%)
Siyasi Konum

Genel
Sonuç

İktidar

Muhalefet

21,9

23,1

16,7

Doğrudur

40,6

50,1

0,0

Kararsızım

6,25

3,8

16,7

Yanlıştır

28,1

19,2

66,7

Kesinlikle yanlıştır

3,13

3,8

0,0

Toplam

100,0

100,0

100,0

Kesinlikle

doğrudur

5302 sayılı kanun ile yetki ve fonksiyonlarında değişiklik yapılan encümen,
meclisin her ay toplanması ile karar organı konumunu da kaybetmiştir. Encümenin yeni konumu ile ilgili düzenleme hakkında meclis üyelerinin %62,5'i olumlu görüş bildirirmiş, %31 ,3 'ü bu değişikliği doğru bulmamış tır. Encümen
konusundaki değişikliği doğru bulmayanlar içinde muhalefete mensup üyeler
daha ağırlıklı bir yapıya sahiptir.
Çizelge ll. İl Özel İdaresi'nde Yürütme Organının
Göreve Geliş Yöntemi (%)
Yürütme
Meclis, kendi üyeleri
olarak seçmelidir.

Organı

arasından

Vali'nin mevcut yürütme
dir.

Modeli

Genel Sonuç

bir kişiyi yürütme

organı

organı

konumu devam etmeli-

Yürütme organı, mahalli idareler seçiminde
halk tarafından seçilmelidir.

doğrudan

45,2
19,4
19,4

İl Encümeni, yetki ve fonksiyonları arttırılarak yürütme
organı

konumuna getirilmeli, buna
me yetkileri azaltılmalıdır.

karşın

valinin yürüt-

16,1

Meclis üyelerine il özel idaresi yürütme organının belirlenmesi konusunda
çeşitli modeller sunularak değerlendirmeleri alınmıştır. Meclis üyelerinin
%45,2'si yürütme organı görevinin meclisin kendi içinden seçeceği birisine verilmesi gerektiğini düşünmektedir. Üyelerin %19,4'ü ise yürütme organının
mahalli idareler seçimlerinde doğrudan halk tarafından seçilmesi görüşünü benimsemiştir. Valinin yürütme organı konumunda olduğu mevcut sistemin aynı
şekilde devam etmesi gerektiğini belirten üyelerin oranı %19,4 düzeyinde kalmıştır. Üyelerin %16,1 'i ise mevcut sistem içinde il encümeninin yürütme organı konumuna getirilerek valinin bu alandaki yetkilerinin azaltılması gerektiği
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görüşünü

desteklemektedir. Bununla birlikte, meclisin kendi içinden birisini,
yürütme organı seçmesi görüşünün ağırlık kazandığı söylenebilir. Cevaplar siyasi konum bakımından değerlendirildiğinde, yürütme organının meclis içinden
seçilmesini isteyenlerin iktidara mensup üyeler içinde %46,2, muhalefete mensup üyeler içinde ise %50 düzeyinde olduğu görülmektedir. İktidara mensup
üyelerin en az desteklediği görüş %15 ile mevcut yönetim modelinin devamıdır.
Muhalefete mensup üyeler ise encümenin yürütme organı olması önerisini hiç
tercih etmemiştir. Üyelerin il özel idaresi yürütme organı konusundaki değer
lendirmelerin incelendiğinde genel olarak %80,6'sının mevcut modelin değiş
mesi yönünde kanaate sahip olduğu ve yeni modelin meclis içinde aranması yönünde bir eğilim olduğu söylenebilir.
Büyükşehir

Belediyesi Sınırlarının

Genişletilmesi

Büyükşehir belediyesi sınırlarının Büyükşehir Belediye Kanunu ile İstanbul
yanında

tümünü kapsayacak biçimde genişletilme
si, il ölçeğinde örgütlenmiş il özel idaresi üzerinde önemli etkiler ortaya çıkar
mıştır. Bu konu ile ilgili olarak meclis üyelerinin görüşlerinin alınması kapsamında, bu düzenlemeyi nasıl değerlendirdikleri sorulmuştur. Meclis üyelerinin
%90,6'sı, düzenlemeyi "doğru" olarak değerlendirmiştir. Düzenlemeyi yanlış
bulanlar içinde muhalefete mensup üyeler daha ağırlıklıdır.
Kocaeli'nde de il

sınırlarının

Çizelge 12. Büyükşehir Belediyesi Sınırlarının

Genişletilmesi

Siyasi Konum

Genel
Sonuç

İktidar

Muhalefet

Kesinlikle doğrudur

56,3

57,7

50,0

Doğrudur

34,4

38,5

16,7

-

-

-

9,4

3,8

33,3

-

-

-

100,0

100,0

100,0

Kararsıztın

Yanlıştır

Kesinlikle yanlıştır

Toplam

(%)

Büyükşehir belediyesi sınırlarının il sınırlarına genişletilmesinin İl özel idaresinin fonksiyonları üzerindeki etkileri ayrıca sorgulanmıştır. Bu kapsamda il
özel idaresinin fonksiyonları, a) Tarım ve hayvancılık, b) Eğitim destek hizmetleri, c) Sağlık ve sosyal hizmetler, d) Tarih, kültür ve turizm, e) Gençlik ve spor,
f) Sanayi ve ticaret, g) imar ve planlama h) Su ve kanalizasyon hizmetleri baş
lıkları altında gruplandırılmıştır.

Meclis üyelerinin %71 'i imar ve planlama alanında, %66'sı su ve kanalizasyon alanında il özel idaresinin fonksiyonel bir daralma yaşandığını ifade etmektedir. Sanayi ve ticaret, tarım ve hayvancılık, sağlık ve sosyal hizmetler, tarih,
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kültür ve turizm alanındaki daralma olduğunu düşünen üyelerin oranı %24- I 8
aralığında daha düşük bir düzeye sahiptir. Üyelerin sadece %10'unun bir daralma olduğunu ifade ettiği eğitim destek hizmetleri, meclis üyeleri tarafından en
az etkilenen fonksiyonel alan olarak değerlendirilmiştir.
Çizelge 13. İl Özel İdaresi İle Büyükşehir Belediyesi Arasında Görev
ve Yetki Çatışması (%)
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6,9

-

72,4

20,7

100,0

Sanayi ve Ticaret

-

6,9

10,3

65,5

17,2

100,0

Eğitim

3,4

3,4

3,4

72,4

17,2

100,0

imar ve Planlama

23,3

3,3

6,7

43,3

23,3

100,0

Sağlık

6,9

3,4

6,9

79,3

3,4

100,0

Su ve Kanalizasyon Hizmetleri

13,8

13,8

6,9

41,4

24,1

100,0

Tarih, Kültür ve Turizm

3,4

13,8

3,4

72,4

6,9

100,0

Gençlik ve Spor

3,4

6,9

-

82,8

6,9

100,0

Tarım

ve

Hayvancılık

Destek Hizmetleri

ve Sosyal Hizmetler

il özel idaresi ile büyükşehir belediyesi
arasında yetki ve görev çatışması konusunda meclis üyelerine fonksiyonel alanlar verilerek durumu değerlendirmeleri istenmiştir. imar ve planlama ile su ve
kanalizasyon hizmet alanlarında yaklaşık %27 düzeyinde üye tarafından çatış
manın varlığı ifade edilmiştir. Tarih, kültür ve turizm (%1 7,2) ile sağlık ve sosyal hizmetler (%10,3) düşük oranlarda olmakla birlikte çatışmanın ifade edildiği
diğer alanlardır. Bunlann dışındaki hizmet alanlannda çatışma olduğunu ifade
eden üyelerin oranı %7'yi geçmemektedir.
Sınırlann genişletilmesi sonrasında

Kocaeli'nin Yönetimi ve İl Özel İdaresinin Konumu
İl özel idaresinin Kocaeli'ndeki konumunun ve etkinliğinin değerlendirilme
si kapsamında meclis üyelerine iki soru yöneltilmiştir. İlk soruda, 5302 sayılı

kanun sonrasında il özel idaresinin Kocaeli ilinde bir yerel yönetim birimi olarak, sunduğu hizmetlerin ve faaliyetlerin gelişme durumu, genel olarak etkinliğinin ne düzeyde seyrettiği sorgulanmıştır. Araştırma yapılan meclis dönemi,
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2005 yılında 5302 sayılı kanunun ile getirilen yeni düzeni ve büyükşehir belediye sınırlarının genişletilmesi uygulamalarını birlikte yaşamıştır. Bu durum meclis üyelerinin karşılaştırmalı bir değerlendirme yapmasına imkan sağlamaktadır.
Meclis üyelerinin %8 1,3 'ü genel olarak hizmet etkinliğinde bir artış olduğunu
belirtirken, %18,8'i ise gerilediğini ifade etmiştir. Etkinliğin gerilediğini ifade
edenler içinde muhalefete mensup olan üyeler daha fazla bir orana sahiptir.
Çizelge 14. İl Özel İdaresinin İl' in Yönetimindeki Konumunu
Olumsuz Etkileyen Unsurlar
Unsurlar
Mali kaynak yetersizliği
Büyükşehir

Belediye Kanununda yetki ve görev alan-

lannın daraltılmış olması

İl Özel İdareleri üzerinde yoğun bir merkezi yönetim
vesayetinin varlığı

Genel Sonuç

23
22
lO

İl Özel İdaresi teşkilat yapısının yetersiz olması

9

Nitelikli personel eksikliği

3

Kocaeli'nin yönetiminde il özel idaresinin konumu ile ilgili ikinci soruda
İl'in yönetiminde ne derece söz sahibi olduğu sorulmuştur. Meclis üyelerinin
%68,8'i il özel idaresinin İl'in yönetiminde yeterince söz sahibi olmadığı değer
lendirmesini yapmaktadır. Kurumun yönetimdeki konumunu yeterli görenlerin
oranı ise %28,1 'dir. Üyelerin verdiği cevaplar iktidar ve muhalefete mensup
üyeler ayırımı çerçevesinde incelendiğinde bir paralellik görülmektedir. Ankette, Kocaeli 'nin yönetiminde il özel idaresinin rolünü yetersiz bulanlara yönelik
olarak, bu durumun nedenlerini sorgulayıcı ayrı bir soru yöneltilmiştir. Soruda
çeşitli unsurlar verilerek birden fazla şıkkı işaretlernelerine olanak tanınmıştır.
Çizelge 14'te görüldüğü gibi, bütçe yetersizliği ve büyükşehir belediyesi sınırla
rının il sınırlarına genişletilmesi üyelerin öne çıkardığı unsurlar olmuştur.
Kocaeli'nin yönetim modeli içinde, gelecekte il özel idaresinin hangi fonksiyonel alanlarda faaliyetine ağırlık vermesi konusunda meclis üyelerinin görüşle
ri alınmıştır. Bu çerçevede oluşturulan Çizelge 15'de görüldüğü gibi eğitim, tarım ve hayvancılık ile sağlık ve sosyal alanlar, üyeler tarafından ağırlıklı olarak
tercih edilmiştir. Üye görüşlerinin Kocaeli'ndeki mevcut uygulama çerçevesinde şekillendiği söylenebilir. Ayrıca, doğrudan büyükşehir belediyesinin görev
alanına giren konuların tercih edilmediği görülmektedir.
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Çizelge 15. İl Ôzel İdaresi'nin Ağırlık Vermesi Gereken İşievsel Alanlar
Fonksiyonel Alan
Eğitim

Genel Sonuç

Destek Hizmetleri

27

Tanm ve Hayvancılık

26

Sağlık

25

ve Sosyal Hizmetler

Tarih, Kültür ve Turizm

17

Gençlik ve Spor

16

Sanayi ve Ticaret

14

imar ve Planlama

5

Su ve Kanalizasyon Hizmetleri

3

2004 yılında Büyükşehir Belediye Kanunu ile getirilen yönetim düzeni, İs
tanbul ve Kocaeli'ndeki yönetim yapısını belediye lehine geliştirmeyi amaçlı
yordu. Dünyadaki metropolitan alanlarda uygulanan kuşkusuz farklı yönetim
modelleri de bulunmaktadır. Bu çerçevede meclis üyelerinin metropolitan alanın yönetim yapısı ile ilgili değerlendirmeleri Çizelge 16 'da yer alan, il özel
idaresi büyükşehir belediyesi ekseninde hazırlanan yönetim modelleri ile sorgulanmıştır.

Meclis üyelerinin %38,7'si

büyükşehir

belediye

sınırlannın

il

sınırlarına eşit

olduğu mevcut modelin devamı yönünde görüş bildirmiştir. Üyelerin %29'u il

özel idare yapısının kaldınlarak il genelinde büyükşehir belediyesin tek yerel
_yönetim birimi haline geldiği modeli öne çıkarmıştır. Meclis üyelerinin
%25,8'i, büyükşehir belediyesi ve il özel idaresinin kaldınlarak Kocaeli'nde tek
medisli yeni bir yerel yönetim modelinin getirilmesi yönündeki modeli benimsemiştir.

Çizelge 16. Kocaeli' İlinin Gelecekteki Yönetim Modeli
Yönetim Modeli

Genel Sonuç

(%)

Sayı

Mevcut yönetim yapısı devam etmelidir.
İl Özel İdaresi kaldırılarak, Büyükşehir Belediyesi Kocaeli' deki
tek yerel yönetim birimi haline getirilmelidir.
İl Özel İdaresi ve Büyükşehir Belediyesi kaldınlmah, Kocaeli'ye özel, tek meclisli yeni bir yönetim yapısı oluşturulmalıdır.

Mevcut sistem içinde, Büyükşehir Belediyesi 'nin yetkili olduğu
sınırlar 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu öncesine çekilerek İl Özel İdaresinin yetki alanı genişletilmelidir.

12

38,7

9

29,0

8

25,8

2

6,5

Meclis üyelerinin yaptığı değerlendirmelere göre, üyelerin %61 ,3 'ü mevcut
yönetim yapısında bir değişiklik yapılmasını savunmaktadır. Üyelerin %54,8'i
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ise genel olarak, Kocaeli 'nde tek bir yerel yönetim biriminin bulunduğu yapıyı
öne çıkarmıştır. 2004 yılından önceki modele dönmeyi isteyenlerin oranı %6,5
ile düşük düzeyde kalmıştır.
SONUÇ VE DEGERLENDİRME

Türkiye' de il özel idarelerinin ilk nüvesini oluşturan kurum, Tanzimat Dönemi'ndeki muhassıllık meclisleridir. İlk başlarda danışma fonksiyonianna sahip ve tüzel kişiliği bulunmayan yapılar yerel düzeyde katılımın gelişmesini
sağlanmıştı. I. Meşrutiyet Dönemi'ndeki Meclis-i Mebusan'ın arkasında yerel
düzeydeki bu katılım tecrübesi önemli role sahipti. 1913 yılında tüzel kişiliğe
kavuşan il özel idareleri, vilayet ölçeğinde bir yerel yönetim birimi olarak idare
sistemindeki yerini aldı. Cumhuriyet Dönemi'nde bakanlıkların merkez ve taşra
teşkilatlarının gelişmesi yanında özellikle, 1960'lı yıllardan sonra artış gösteren
bölgesel hizmet kuruluşlarının yaygınlaşması sonucunda il özel idareleri önemli
fonksiyonel kayıplara uğradı. 1987 tarihli 3360 sayılı kanun, il özel sisteminde
değişiklikler getirmekle birlikte, yapıyı güçlendirici bir etki oluşturmadı. Yaklaşık 150 yıllık bir geleneğe sahip il özel idarelerinin fonksiyonları, teşkilat yapı
sı, organları, personel sistemi gibi konular kamu yönetimi reformları çerçevesinde 2005 yılında yeniden düzenlendi.
Kocaeli il genel meclisindeki üyeler, reform kapsamında çıkarılan yeni kanunu genel hatları ile olumlu bulmakla birlikte, yıllara dayanan uygulamanın
getirdiği merkezi yönetimin kurum üzerindeki ağırlığının belli oranda devam ettiğinin ipuçlarını vermektedir. Yeni kanun ile getirilen il özel idaresinin etkinliğini, özerkliğini ve halkın katılımını geliştiren düzenlernelerin uygulamaya henüz tam anlamı ile yansımadığı, meclis üyelerinin cevaplarından anlaşılmakta
dır. Yerel yönetim birimi olarak il özel idaresinin halk tarafından yeterince tanınmaması yargısı da bu noktayı destekleyen diğer bir husustur.
5302 sayılı İl Özel İdare Kanunu sonrasında meclisin kurum içinde daha etkin bir konuma geldiği, üyelerin değerlendirmelerinden anlaşılmaktadır. Özellikle, her ay toplantı yapılması, meclis başkanının meclis içinden seçilmesi meclisin konumunu güçlendiren düzenlemeler olarak öne çıkmaktadır.
İl genel meclisinde gündemin belirlenmesi ve karar alma süreci üzerinde vali, meclis başkanı ve meclis üyeleri gibi unsurların yanında çoğunluk partisi yönetiminin etki düzeyinin yüksekliği, parti disiplinin meclis içinde önemli bir
faktör olduğunu ortaya koymaktadır.
Meclisle ilgili diğer bir konu olan komisyon tipi çalışma yöntemi, meclis üyelerince genel olarak olumlu değerlendirilmektedir. Meclis dışından çeşitli kesimlerin komisyonlara katılması konusunda yeni kanun ile getirilen yönetişim
ortamının uygulamaya sınırlı düzeyde yansıdığı görülmektedir. Sivil toplum
temsilcileri, üniversiteler, meslek kuruluşları gibi önemli temsil tabanı ve gücü

98

Çağdaş

Yerel Yönetimler, 19 (3) Temmuz 2010

bulunan kesimlerin sürece iştiraki yetersiz düzeydedir. Katılımın içeriği mülki
yöneticiler ve bazı uzman kişiler ile sınırlı kalmıştır.
Meclis üyeleri valinin yürütme yetkilerinin artırılınasına genel olarak karşı
çıkmaktadır. Ayrıca, valinin yetkiterin azaltılmasını %50'ye varan oranda olumlu karşılamalarını, meclisin etkinliğini artırma eğilimi içinde olması kapsamında
değerlendirmek anlamlı olacaktır. Encümenin 5302 sayılı yasa sonrasında kurum içindeki konumu da üyeler tarafından olumlu bir düzenleme olarak değer
lendirilmiştir. Meclis üyeleri yürütme organının göreve geliş yöntemi ile ilgili
olarak %80 oranında mevcut sistemin değişmesi gerektiğini ifade etmekte ve
yeni yöntem olarak meclis içinden birisinin bu makama getirilmesini tercih etmektedir. Valinin yetkileri, encümenin konumu ve yürütme organının yeni modeli konusunda üyelerdeki eğilim, meclisin etkinliğini daha da artırmaya yöneliktir.
Kocaeli'ndeki kentsel gelişme trendi, metropolitan alan sınırlarının il sınırla
rına yaklaştığı bir durumu ortaya çıkarmıştır. Metropolitan alanın tümünde tek
bir yerel yönetim otoritesinin planlama ve hizmet örgütlenmesi gerçekleştirme
sine dayanan 2004 yılındaki değişiklik, büyükşehir belediyelerinin yetki ve görev sınırlarını genişletirken, il özel idaresinin hareket alanını daraltmıştır. Nitekim, Kocaeli İl Genel Meclisi üyeleri de değerlendirmelerinde, başta imar ve
planlama ile su ve kanalizasyon hizmet alanlarında olmak üzere genel olarak
yetki ve fonksiyonel alanlarda bir daralmayı ifade etmektedir. Bu duruma rağ
men değişikliğin rasyonel etkileri nedeniyle büyükşehir belediyesi sınırlarının
genişletilmesi, Kocaeli İl Genel Meclisi üyeleri tarafından %90 düzeyinde olumlu karşılanmaktadır. İl özel idaresinin mevcut yönetim yapısı içinde, gelecekte ağırlık vermesi gereken hizmet alanları meclis üyelerince eğitim, tarım ve
hayvancılık ile sağlık ve sosyal hizmetler olarak belirtilmiştir.
Araştırmanın son bölümünde ele alınan Kocaeli'nin gelecekteki yönetim yapısıyla ilgili soruda, meclis üyelerinin %38'inin "Büyükşehir Belediyesi-İl Özel
İdaresi"nden oluşan mevcut yapının devamını tercih etmelerine karşın,
%54 'ünün yeni bir yapılanmaya gidilmesi görüşünde olması dikkat çekicidir.
Kocaeli'nin yönetiminde yeni bir yapılanınayı işaret eden görüşlerde, il özel idaresi ve büyükşehir belediyesinin kaldırılarak tek otorite ve tek meclisten oluşan yeni bir yapıya geçilmesi yanında, yine özel idarenin kaldırılarak
büyükşehir belediyesinin İl' de tek yerel yönetim otoritesi haline getirilmesi modelleri öne çıkmaktadır.
Kanuni düzenlernelerin yıllara dayanan uygulama pratiğini ve yaklaşımlan
bir anda değiştirmesi, il özel idarelerinin taşra yönetimindeki rolünü farklılaştı
rarak öne çıkarması beklenmemelidir. Uygulamanın geldiği safhanın izlenmesi
ve çok yönlü değerlendirilmesi, merkezi yönetimin yerel hizmetler konusunda
taşradaki rolünün il özel idareleri lehine azaltılması bu süreçte önem kazanmak-
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tadır.

2004 yılında Büyükşehir Belediye Kanunu ile Kocaeli'nde büyükşehir belediyesi sınırlarının genişletilmesini bir ara çözüm olarak değerlendirmek mümkündür. Geçen beş yıl içindeki uygulamada, iki yerel yönetim otoritesi arasın
daki yetki ve görev paylaşımı, net bir şekilde ortaya konulamamıştır. Belediyenin kurumsal kapasitesinin il özel idareye nispetle yüksekliğinin uygulamaya
sağladığı meşruiyet ile devam eden yapının geliştirilmesi önem taşımaktadır.
Yönetirnde etkinlik ve verimliliği sağlayacak bir ölçeğin dikkate alınması yanında, metropolitan alanda tek bir yerel yönetim otoritesinin varlığı ilkesi zemininde, yeni modellerin tartışılmaya açılması önümüzdeki süreçte mümkün gözükmektedir.
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