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İl Özel İdaresi Kanunu 
5302 sayılı “İl Özel İdaresi Kanunu” 4.3.2005 tarihli ve 25745 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun ile, il özel 
idaresinin kuruluşu, organları, yönetimi, görev, yetki ve sorumlulukları 
ile çalışma usul ve esasları düzenlenmektedir. 
Kanunun “İl özel idaresinin görev ve sorumlulukları” başlıklı 6. madde-
sinde; ilin çevre düzeni planını yapmakla görevli ve yetkili kılınmakta-
dır. İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde 
büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile 
birlikte yapılmakta ve il çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel 
meclisi tarafından onaylanmaktadır.
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorum-
luluklar bu Kanun kapsamı dışında bırakılmaktadır.
Kanunda İl Özel İdaresinin Organları olarak İl Genel Meclisi, İl Encü-
meni, Vali olarak sayılmaktadır. İl genel meclisi, il özel idaresinin karar 
organı olmakta olup, ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden 
oluşmaktadır.
Kanunun 10. maddesinde “İl genel meclisinin görev ve yetkileri” sıra-
lanmaktadır. Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, il özel 
idaresi faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek 
ve karara bağlamak, İl çevre düzeni plânı ile belediye sınırları dışındaki 
alanların imar plânlarını görüşmek ve karara bağlamak Meclisin plan 
ile ilgili yetkileri arasındadır.
Kanunun 16. maddesi uyarınca oluşan ihtisas komisyonlarına 
Kaymakamlar ve ildeki kamu kuruluşlarının amirleri ve ildeki kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversite ve sendikalar ile 
gündemdeki konularla ilgili köy ve mahalle muhtarları ile sivil toplum 
örgütlerinin temsilcileri, oy hakkı olmaksızın kendi görev ve faaliyet 
alanlarına giren konuların görüşüldüğü ihtisas komisyonu toplantıla-
rına katılabilmekte ve görüş bildirmektedir. 
Kanunun “Stratejik plân ve performans plânı” başlıklı 31. madde-
sinde; Vali, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; 
kalkınma plân ve programları ile varsa bölge plânına uygun olarak 
stratejik plân ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans 
plânı hazırlayıp il genel meclisine sunmakta; stratejik plân, varsa üni-
versiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin 
görüşleri alınarak hazırlanacağı ve il genel meclisinde kabul edildikten 
sonra yürürlüğe girmekte; stratejik plân ve performans plânı bütçenin 
hazırlanmasına esas teşkil etmekte ve il genel meclisinde bütçeden 
önce görüşülerek kabul edilmektedir.
“Uygulanmayacak hükümler” başlıklı 70. madde içinde il özel ida-
resinin sorumlu ve yetkili kılındığı görev ve hizmetlerle ilgili olarak, 
24.4.1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanunu, 10.6.1949 
tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı 
İmar Kanunu, İl Özel İdaresi Kanunu hükümlerine aykırılık bulunması 
durumunda bu Kanun hükümleri uygulanacağı belirtilmektedir.

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kaldırılması ve 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünü kaldıran “Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünün Kaldırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun” 28.01.2005 tarihli ve 25710 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlandı. Anılan Kanun ile 9.5.1985 tarihli ve 3202 sayılı “Köy Hiz-
metleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun”un adı, 
Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun olarak değiştirildi. Kanunun 
amacının köye ve bağlı yerleşim birimlerine yönelik hizmetleri ve bu 
hizmetlerin yerine getirilmesi ile ilgili esasları düzenlemek olduğu 
belirtilmiştir.
Kanunda belirtilen hizmetler, İstanbul ve Kocaeli illeri dışında il özel 
idarelerince, İstanbul ve Kocaeli illerinde ise il sınırları dahilinde yapıl-

mak üzere büyükşehir belediyelerince yerine getirileceği öngörülmüş-
tür. Kanunda yer alan iskan konularına ilişkin hizmetlerin, Bayındırlık 
ve İskan Bakanlığınca yürütüleceği hükme bağlanmıştır.

Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılmasına Dair 
Yönetmelik
13.6.2003 tarihli ve 25137 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tarım 
Arazilerinin Korunması ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik yürürlükten 
kaldırılmış, 25 Mart 2005 tarihli ve 25766 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılmasına Dair 
Yönetmelik 16.03.2005 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tari-
hinde yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik değişikliği Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünün kaldırılması nedeni ile yapılmış, anılan yönetmelikte 
geçen Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevleri yürürlükten kaldırıl-
maktadır. Bu yetkiler Tarım ve Köyişleri İl Müdürlüklerine verilmektedir. 
İl Müdürlükleri gerekli belgeler tamamlandıktan sonra en geç bir ay 
içinde müracaatları sonuçlandırmakla yetkilendirilmektedir.
Anılan yönetmelikte arazi kullanma kabiliyeti sınıflaması olarak kul-
lanılan I’den VIII’ e kadar yapılan sınıflama kaldırılmaktadır. Yönet-
melikte belirtilen istisnalar hariç, tarım dışı amaçlarla kullanılmaya 
tahsis edilmeyecek araziler arasından I. sınıf ve II. Sınıf kuru tarım 
arazileri çıkarılmaktadır. Tarım dışı amaçlarla kullanılabilecek kuru 
tarım arazilerinde akaryakıt satış istasyonları yanısıra yeni olarak 
bu istasyon ile birlikte planlanacak sosyal tesislerde eklenmektedir. 
Ayrıca madencilik arama ve işletme faaliyetleri için gerekli yapı ve 
tesislerde bu kapsama alınmaktadır. Maden arama faaliyetleri sulu 
tarım arazilerinde de tarım dışı faaliyetlere tahsis edilen amaçlar 
arasında sıralanmaktadır.

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
Çevre ve Orman Bakanlığı’nca yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü 
Yönetmeliği 31.12.2005 tarihli ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de 
yürürlüğe girmiştir. Anılan yönetmelikle 4.9.1988 tarihli ve 19919 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 
yürürlükten kaldırılmıştır.
Anılan yönetmelik suların korunması ile ilgili esasları düzenlemektedir. 
Yönetmelik havza, havza koruma planları ve havza planları tanımları 
içermektedir. Havza planının Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce, 
havza koruma planlarının ise Çevre ve Orman Bakanlığınca yapılacağı 
öngörülmektedir.
Yönetmelikte, su kalitesine ilişkin planlama esasları ve yasaklar da 
yer almaktadır. Mutlak koruma alanı, kısa mesafeli koruma alanı, 
orta mesafeli koruma alanı ve uzun mesafeli koruma alanı ile ilgili 
düzenlemelere yer verilmektedir.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve 
Koruma Bölge Kurulları Çalışmaları ile Koruma Yüksek 
Kuruluna Yapılacak itirazlara Dair Yönetmelik
Kültür ve Turizm Bakanlığınca Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Yüksek Kurulu ve Koruma Bölge Kurulları Çalışmaları ile Koruma 
Yüksek Kuruluna Yapılacak İtirazlara Dair Yönetmelik 12.01.2005 
tarihli ve 25698 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. Yönetmelik kurulların oluşumu, çalışma usul ve esasları 
ile koruma bölge kurulu kararlarına karşı Koruma Yüksek Kuruluna 
yapılacak itirazlarla ilgili usul ve esasları düzenlemektedir.
Yönetmeliğin 18. maddesinde; planlama yetkisi bulunan kamu kurum 
ve kuruluşları ile valilik ve belediyeler, kurullarca alınan kültür ve tabiat 
varlıklarının koruma alanları, sit alanı, derecelendirilmesi, sit geçiş 
dönemi koruma esasları ve kullanma şartları, koruma amaçlı imar 
planları ve revizyonlarına ilişkin kararlara karşı altmış gün içerisinde 
Koruma Yüksek Kuruluna itiraz edileceği hükme bağlanmaktadır.
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