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Öz: Tarihsel, betimsel ve bağıntısal araĢtırma modellerinin birlikte ele alındığı “mülki idare sınırlarının
tespitinde yaklaĢımlar” konulu bu çalıĢmanın amacı, mülki idare sınırların tespitinde dikkate alınan
teorik yaklaĢımları, idari coğrafya sistematiği ölçeğinde analiz etmek ve mevcut uygulamalardan
hareketle Türkiye‟deki perspektifi ortaya koymaktır. ÇalıĢmanın ana hatları mülki idare sınırları ve
düzenine yönelik değerlendirmelerdir. Bu iĢleyiĢ, Cumhuriyet dönemi zaman dilimi içerisinde, Türkiye
örneklemi üzerinde ve ikincil kaynak taraması ve istatistiksel bulguları üzerinde tartıĢma konusu
edilmiĢtir. ÇalıĢmanın sağlayacağı katkı, idari sınırların belirlenmesi ile ilgili kuramsal yaklaĢımları
tespit etmesi ve Cumhuriyet dönemi Türkiye‟sindeki perspektifi ortaya koymasıdır. AraĢtırmaya göre,
idari sınırların tespitinde 15 kuramsal yaklaĢımdan söz edilebilir. Bazı idari sınırlarda kuramların
birleĢmesi söz konusudur. Türkiye‟de, bio-bölge yaklaĢımına ilgi olmasına rağmen, uygulaması yoktur.
Anahtar Kelimeler: Mülki idare alanı, mülki idare sınırı, idari coğrafya, bölge planlama, Türkiye.
Abstract: The aim of this study that discusses the historical, descriptive and relational research models
together, whose title is “the approaches about the determination of civil administration borders”, is to
analyze the theoretical approaches that is regarded in the determination of civil administration in the
systematic scale of the administrative geography and set forth the perspective in Turkey from existing
applications. The guidelines of the study are the evaluations of the civil administration borders and their
orders. This working is a matter of debate in the period of Republican period on the sample of Turkey and
on the secondary literature review and statistical data. The significance of the study comes from the fact
that it determines the theoretical approaches about the determination of administrative borders and sets
forth the perspective of Republican Turkey. According to the research, it can be said that there are 15
theoretical approaches in the determination of civil administration borders. There can be a combination
of theories in some administrative borders. Although there is interest in bio-region approach in Turkey,
there is no application.
Key Words: civil administration area, civil administration border, administrative geography, regional
planning, Turkey.

1. GiriĢ
“Türkiye‟de mülki idare sınırlarının tespiti ve tayininde hangi hususlar dikkate
alınmaktadır?” probleminden hareketle ortaya çıkan çalıĢmanın amacı, mülki idare sınırlarının
çizilmesinde küresel ölçekte dikkate alınan teorik yaklaĢımları tespit ederek, idari coğrafya
sistematiği ölçeğinde analiz etmek ve geçerli uygulamalardan hareketle Türkiye‟deki
perspektifi ortaya koymaktır. Dolayısıyla bu çalıĢmada, “mülki idare sınırlarının belirlenmesi
ile ilgili kuramsal yaklaĢımlar” meselesi küresel ölçekte taranmakta ve Türkiye örneklemi
üzerinde irdelenmektedir. Kapsamı, “mülki idare sınırlarının tanımlanması ve tespit
edilmesine yönelik kavramsal ve yasal çerçeve”, “sınırların tespiti ve tayininde kabul gören
küresel yaklaĢımlar”, “Türkiye‟deki mülki idare sınırlarının belirlenmesi ve Cumhuriyet
dönemindeki geçerli uygulamaları” konu edinen analiz ve değerlendirmeler oluĢturmaktadır.
ÇalıĢma için, Dünya‟nın çeĢitli bölgelerinde uygulanmakta olan kuramsal
yaklaĢımlar taranarak bir araya getirilmiĢ, idari coğrafya sistematiği kapsamında analiz
edilmiĢ ve Türkiye‟deki Cumhuriyet dönemi uygulamalarının kuramsal perspektifi ortaya
konulmaya çalıĢılmıĢtır.
“Ġdari sınırların tespiti ve tayininde hangi yaklaĢımlar kullanılmaktadır?
Türkiye‟de bu yaklaĢımlardan hangileri dikkate alınmaktadır?” sorguları, çalıĢmanın cevap
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aranan temel sorularıdır. ÇalıĢmanın hipotezi ise “mülki idare sınırı, merkezindeki yönetsel
gücün yetki ve sorumlulukları gereği hiyerarĢik bir düzende ulaĢabileceği son noktalar ya da
idari etki alanının kanunla belirlenmiĢ dıĢ çerçevesidir. Bu çerçeve içerisindeki bazı baskın
karakterli fiziki, beĢeri ve ekonomik özellikler çerçeve dıĢındaki diğer alanlardan önemli
ölçüde farklılaĢmıĢtır. Bazı sınırlar yer yer habitatları birbirinden ayırarak ya da
birleĢtirerek bu farklılıklarını net bir biçimde ortaya koyarlar” Ģeklinde tespit edilmiĢtir.
AraĢtırma ile ilgili temel veri http://www.rev.net/~aloe/boundary/ elektronik site
adresinde 23.01.2008 tarihinden itibaren yayınlanmakta olan “Admınıstratıve Boundarıes:
Comparıson of Theorıes” baĢlıklı idari coğrafya çalıĢmasıdır. Bu çalıĢma, mülki idare
sınırlarının tespiti ve tayinine yönelik yapmıĢ olduğu kuramsal yaklaĢım karĢılaĢtırmaları ile
bu araĢtırmayı yakından ilgilendiren belirli hususlara amaçları ölçüsünde yer vermiĢtir.
ÇalıĢmada tarihsel, betimsel ve bağıntısal olmak üzere üç nicel araĢtırma modeli
üzerinde durulmuĢtur. Tarihsel modelde, Türkiye‟de mülki idarenin geçmiĢi ve günümüze
olan etkileri; betimsel modelde, Türkiye‟de mülki idare ile ilgili hâlihazır durum; bağıntısal
modelde idari sınırların belirlenmesi ile ilgili farklı değiĢkenlerin (kavramlar) idari coğrafya
analizi yapılmıĢtır. ÇalıĢmanın fenomenleri, aralarında bağıntı kurabileceğimiz “Ģehirsel etki
alanları”, “coğrafi bölge” ve “mülki idare alanı” olgularıdır.
2. Kuram
2.1. Kavramsal Çerçeve
Mülki idare, doğrudan insanı ve mekânı ilgilendiren bir konudur ve coğrafya ilmini
yakından ilgilendirmektedir (Karagel ve Üçeçam Karagel 2010: 550). Nitekim idari coğrafya,
“devletlerin egemenlikleri altındaki ülke arazilerinin yönetimiyle ilgili esasları coğrafî
ortamla iliĢkili olarak ele almaktadır” (Özçağlar, 2009: 302). Ġdari Coğrafya, ülkelerin idari
bölümlerinin fiziki, beĢeri ve ekonomik Ģartlara uyumlu olup olmadığını ortaya koymakta ve
bu yönde yapılacak planlamalara yön vermektedir (Özçağlar, 2005: 3).
Sınır boyunun nerede baĢlayıp nerede bittiğine iliĢkin açık kurallar yoktur
(GümüĢçü, 2010: 80). Sözlüklerde sınır boyu olarak ifade edilen “serhat” terimi, Osmanlı‟da,
komĢu ülkeler arasındaki hudut bölgesini ifade etmektedir. Buna göre, Yunanca “sinoron”
kelimesinden türediği bilinen sınır olgusu, karakteri gereği belirlenmesi çok kolay olmayan
noktasal, çizgisel ya da yüzeysel bir kuĢaktır. Türk Dil Kurumu, sınır terimi ile ilgili olarak,
“bir Ģeyin yayılabileceği veya geniĢleyebileceği son çizgi, uç. Varlık ya da etki alanının dıĢ
çevresi. Uzayda iki bölgeyi ayıracak biçimde belirtilen nokta, çizgi ya da yüzey. Eylem
olanağının kalmadığı nokta (gücün sınırı)” (TDK a) gibi çeĢitli anlamlarda tanımlar
yapmaktadır.
Mülk, Devletin egemenliği altında bulunan toprakların bütünü, yurt, ülkedir. Mülki,
ülkeyle ilgili olan, ülke yönetimine iliĢkin (merkezi), mülkiye ise Devlet yönetimindeki sivil
görevliler sınıfı (TDK b) biçiminde açıklanabilir. Ġdare ise yönetme, yönetimdir. Buna göre,
mülki idare, merkezi yönetim demektir. Karar alma ve sorumluluğun merkeze ait olduğu,
kamu hizmetlerinin tek elde toplandığı yönetim modelidir. Merkezi idarenin hem baĢkentte,
hem de ülke genelinde taĢra örgütleri bulunmaktadır. Merkeze bağlı il, ilçe ve iĢlevsiz
bırakılan bucak teĢkilatları (taĢra örgütleri) merkezin emir ve direktiflerini, bulundukları
coğrafyada uygulamakla görevli mülki idare birimleri olarak devlet tüzelkiĢiliğini temsil
ederler. Bu yönetimsel örgütlere yetki geniĢliği verilebilir (Odyakmaz vd., 2004: 164,
Özçağlar, 2005: 4).
Buna göre mülki idare sınırı, merkezi yönetsel gücün (valilik, kaymakamlık ve etkin
olduğu takdirde bucak müdürlüğü), yetki ve sorumlulukları gereği etkili olduğu mülki idare
alanının kanunla belirlenmiĢ dıĢ çerçevesidir. Bu çerçeveyi meydana getiren hatlar, siyasi
sınırlar içerisindeki idari yöreleri belirli bir sıradüzende (il, ilçe, bucak) birbirinden ayıran ve
yerleri kanunla saptanan çizgi ya da yüzeylerdir.
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2.2. Yasal Çerçeve
Türkiye‟nin mülki idare düzeni ile ilgili ilk yasal hükümler, 20.04.1924 tarih ve 491
sayılı “TeĢkilat-ı Esasiye Kanunu”nun 89-91. maddelerinde, 1961 Anayasası‟ndaki hükümler
Anayasa‟nın 112-116. maddelerinde ve 1982 Anayasası‟ndaki benzer hükümler ise 123-127.
maddeler arasında yer almıĢtır. 89, 115 ve 126. maddelere göre Türkiye‟de merkezi idare
kuruluĢ bakımdan, coğrafya durumuna, iktisadî Ģartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine
göre illere, iller ilçelere, ilçeler bucaklara ayrılmakta ve bucaklar da kasaba ve köylerden
meydana gelmekte ve il idaresi yetki geniĢliği esasına dayanmaktadır. Mahallî idareler ise il,
belediye veya köy halkının müĢterek mahallî ihtiyaçlarını karĢılayan ve genel karar organları
halk tarafından seçilen kamu tüzel kiĢileri olarak tanımlanmıĢtır (TBMM, 1961: m.116; 1982:
m.127).
Türkiye‟nin mülki idare düzeni ile ilgili özel hükümlere, 10.06.1949 tarih ve 5442
sayılı Ġl Ġdaresi Kanunu‟nda yer verilmiĢtir. Kanunun 1. maddesi yukarıdaki Anayasa
hükümlerinde ifade edildiği gibi il, ilçe, bucak hiyerarĢisine vurgu yapmıĢtır. Kanunun 2.
maddesi il, ilçe ve bucak kurulması, kaldırılması, adlarının, bağlılıklarının, merkez ve
sınırlarının belirtilmesi ve değiĢtirilmesi iĢlemlerinin kanun ile ĠçiĢleri Bakanlığının kararı ve
CumhurbaĢkanının onayı ile Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarının görüĢü
alınmak suretiyle, ĠçiĢleri Bakanlığının onayı ve il idare heyetleriyle genel meclislerinin
görüĢleri alınmak suretiyle yapıldığı ifade edilmekte, ancak kanunda mülki idare sınırlarının
tespiti ya da tayini ile ilgili her hangi bir yöntem, yaklaĢım ya da kriterden
bahsedilmemektedir.
03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 18.03.1924 tarih ve 442 sayılı
Köy Kanunu‟na göre bir mahalli idare sınırı Ģu Ģekilde çizilmektedir: Yeni kurulan bir
belediye ya da köyün sınırları, eskiden beri o yerleĢim yerine ait sayılan tarla, bağ, bahçe,
çayır, mera, otlak, yaylak, zeytinlik, palamutluk, fundalık gibi yerler ile kumsal ve plajlar
belediye sınırı içine alınır (Tarih kuramı, TBMM, 2005: m.5a; 1924 a: m.4). Sınırlar mümkün
olduğu kadar kolay anlaĢılacak surette dereler, tepeler, yollar veya diğer değiĢmeyen iĢaretli
yerlerden geçirilir ve halk tarafından bilinen adları sınır kâğıdına yazılır (dağ sırası, suyolu ve
poligon kuramları). ġayet bir köyün sınırını derelerden, tepelerden, yollardan veya diğer
değiĢmeyen iĢaretli yerlerden geçirmek mümkün olmaz ise o halde sınır mümkün olduğu
kadar düz ve büyük taĢlar dikilerek gösterilir (Pligon kuramı, TBMM, 2005: m.5b; 1924 a:
m.4). Belediye ya da köyün sınırları içinde kalan ve eskiden beri komĢu belde veya köy
halkları tarafından yararlanılan yayla, çayır, mera, koru, kaynak ve mesirelik gibi yerlerden
geleneksel yararlanma hakları devam eder. Bazı kimselerin baĢka bir köy arazisi içinde kalan
dağınık tarla, bağ, bahçe gibi yerleri sahibinin bulunduğu köye değil en yakın köye bağlı
sayılır ve buraların esas olarak kimler tarafından kullanıldığı sınır kâğıdında belirtilir (Lekeler
kuramı, TBMM, 2005: m.5c; 1924 a: m.4). Nüfusu 750.000‟i aĢan illerde büyükĢehir belediye
sınırları, Ġstanbul ve Kocaeli ilinde, il mülkî sınırı; nüfusu 1.000.000‟a kadar olan
büyükĢehirlerde yarıçapı 20 km, nüfusu 2.000.000‟a kadar olan büyükĢehirlerde yarıçapı 30
km, nüfusu 2.000.000‟dan fazla olan büyükĢehirlerde yarıçapı 50 km olan dairenin sınırı
büyükĢehir belediyesinin sınırını oluĢturacak Ģekilde değiĢtirilmiĢtir (Geometrik yer ve ölçek
kuramı; TBMM, 2008: m.3).
3. Analiz ve Bulguların Yorumlanması
3.1. Mülki Ġdare Alanların Belirlenmesi ile Ġlgili Kuramsal YaklaĢımlar
Mülki idare sınırlarının belirlenmesinde dünyada geçerli olan belli baĢlı kuramsal
yaklaĢımlar Ģunlardır (Rev.net, 2008; Kılınç, 2006: 58-61):
3.1.1. Akaçlama havzası kuramı:
Antik çağlardan XIX. yüzyıla kadar önemini koruyan bu yaklaĢımda mülki idare
sınırları su bölümü hatlarına ve akarsuların su toplama havzalarına göre belirlenmektedir.
Kuramın uygulanmasıyla birlikte hayati öneme sahip kaynaklar üzerindeki çevre-insan
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çatıĢmasının en aza indiği ifade edilmektedir. Gambiya ve Ġtalya‟da halen sınır belirlemede
geçerli bir yaklaĢımdır.
3.1.2. Askerî sınır kuramı:
Antik uygarlıklar ve imparatorluklar döneminden günümüze kadar gelen bu kuram,
güvenlik bakımından savunulabilir en uygun Ģartları içermekte ve sınırlar bu esasa göre
belirlenmektedir. Ancak söz konusu savunma hatlarının oluĢturulması ve korunması son
derece güç bir iĢtir. Sınır bölgesinde yaĢayan insanlar, sınırlar içerisinde kalan nüfus ile kamu
kuruluĢlarının güvenlik yükünü taĢımak durumundadır. Daha ziyade siyasi ve askeri kararlara
eğilimli olan bu yaklaĢım, zaman zaman coğrafi gerçekleri çarpıtmaktadır. Rusya baĢta olmak
üzere diğer demir perde ülkeleri, Çin ve Paraguay‟da uygulanmakta olan bir kuramdır.
3.1.3. Bio-bölge (ekolojik bölge) kuramı:
Ġzlanda‟da uygulanmakta olan bu kuramın temel esası benzer ekosistemleri
/habitatları birleĢtirmek ve doğal çevreyi korumaktır. Ancak bu uygulama farklı ekosistemleri
birbirinden ayırdığı için, sınırlama bölgesinde yer yer kullanım dıĢı dar Ģeritler
oluĢabilmektedir. Artan çevresel sorunlar, 1960‟larda öne sürülen “bio-bölge” yaklaĢımının
sürdürülebilirlik ilkesi açısından günümüzdeki önemini artırmıĢtır. Bölünerek parçalanmıĢ
bölgelerde sınırların birleĢtirilmesi ve oluĢturulan birlikler eliyle bu bölgelerdeki tüm
ekonomik ve mekânsal faaliyetlerin yürütülmesi yönünde çalıĢmalar gittikçe hız
kazanmaktadır. Türkiye‟de özellikle akademik çevrelerde teorik olarak oldukça ilgi gören bir
kuramdır.
3.1.4. Dağ sırası kuramı:
Bu kuramsal yaklaĢımda mülki idare sınırları düzenli bir biçimde sıradağların
zirvelerini takip etmektedir. Bu nedenle hatlar arazide ve harita üzerinde oldukça belirgin ve
sabittir. YaklaĢım, dağlık bölgeleri esas aldığından nispeten düz topografyalarda uygulama
imkânı bulamaz. Ekseriyetle Asya‟nın güneyinde Himalayalar, Avrupa‟da Pyreneler ve
Güney Amerika'da And dağları bölgesinde uygulanmıĢtır.
3.1.5. Dikdörtgensel koordinatlar kuramı:
YaklaĢıma göre, harita üzerinde seçilen boylam ve enlem dereceleri araziye olduğu
gibi tatbik edilmektedir. Sınırlandırma iĢlemi, ayrıntılı arazi analizleri gerektirmekte ve
sınırların yerleĢik alanlardan geçirilmesi halinde çok sağlıklı bir bölünme ortaya
çıkmamaktadır. YaklaĢım, arazinin fiziksel özelliklerini ve sosyal dokuları göz ardı
etmesinden dolayı baĢta coğrafyacılar, Ģehir ve bölge plancıları olmak üzere mekâna yönelik
diğer akademik çevrelerde itibar görmemektedir Avustralya, Kuzey Amerika ve Afrika‟da
Mısır ve diğer sahra ülkelerinde yaygın olarak bu kuramın uygulamaları görülmektedir.
3.1.6. Din kuramı:
Bu kuram, aynı dine mensup olan toplumları birleĢtirme, farklı dinlerden olan
toplumları ayırma esasına dayanır. Ġdare gücü dini kuralların ve otoritenin elinde olduğundan,
kiĢisel hakların özgürce kullanımı zorlaĢır. Kuramın en dikkat çekici güçlüğü farklı dinlerden
meydana gelen ülkelerin bölünmesine yol açmasıdır. Kuram, BangladeĢ, Pakistan ve Ġsrail
gibi Asya ülkelerinde ilgi görmüĢtür. Kuram, Avrupa ülkelerinden Ġrlanda ve BosnaHersek‟te de uygulanmıĢtır.
3.1.7. Geometrik yer (locus) kuramı:
YaklaĢımda, mülki idare sınırları tayin edilirken belirli yarıçaplı bir daire, uzun ve
kısa kenarlı bir dikdörtgen, kare, vb. geometrik Ģekiller oluĢturan coğrafî mesafeler esas
alınmaktadır. Keskin ve düz hatlar zaman içerisinde mekânla daha uyumlu hale
gelebilmektedir. Genellikle Arap yarımadası ve Büyük sahra gibi çöl bölgelerinde görülen,
komĢu devletlerarasında saptanan düz sınırlardır.
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3.1.8. Lekeler (spoils) kuramı:
Antik çağlardan XX. yüzyıla kadar geçerli olan bu yaklaĢım, sülaleden oluĢan,
yapısındaki aileler arasında ekonomi, kan veya evlilik bağları bulunan göçebe veya yerleĢik
nitelikteki toplulukların söz sahibi oldukları nüfuz bölgelerini esas almaktadır. BaĢta bir reis
ve reisin yardımcılarından oluĢan aile topluluğu genellikle diğer aĢiretlere karĢı kendi
bölgelerini koruma adına oluĢmuĢtur. Bu nedenle devletin otoritesine ve idari yapılanmasına
karĢı bir direnç ve yok sayma söz konusudur. Polonya ile Litvanya arasındaki Prusya bölgesi,
Filistin, Tibet, Porto Rico, Kanada‟nın Quebec ve ABD‟nin New Mexico eyaletlerinde
uygulanan bir yaklaĢımdır.
3.1.9. Merkezi yer /düğüm noktası (node) kuramı:
Ortaya çıktığı günden bu yana geçerli olan bu kuram yerleĢme, ulaĢım, kamu
hizmetleri ve pazarlama unsurlarının mekân üzerindeki dağılıĢ örüntüsünü esas almaktadır.
YaklaĢıma göre mülki idare sınırları merkezi hizmetlerin ulaĢabildiği en uç noktalara ya da
baĢka bir ifadeyle hizmetlerden yararlanan nüfusun en düĢük olduğu yerlere kadar uzanır.
UlaĢım maliyetlerini en aza indirgemesi, en az sayıdaki nüfusa kadar ulaĢması ve istatistiksel
entegrasyonu geliĢtirmesi belli baĢlı avantajları arasında sayılmaktadır. Latin Amerika
ülkelerinde yaygın olan bu kuram; Costa Rica, ġili, Ġngiltere ve Ġtalya gibi ülkelerde de
geçerli bir yaklaĢımdır.
3.1.10. Ölçek /boyut (size) kuramı:
Bu kuramsal yaklaĢıma göre sınırların konumu, yetki sahaları arasındaki “nüfus,
ekonomik geliĢme göstergeleri, … vb. istatistiksel verileri” dengelemeyi temel alan bir
düzenlemenin sonuçlarına göre belirlenmektedir. Buna göre mülki idare sınırları, nüfus
miktarı, ekonomik refah seviyesi, sahip olunan maddi varlıklar, …vb. bakımından idari yetki
alanları arasında denge sağlayacak bir ölçek dâhilinde çizilmektedir. YaklaĢım prensip olarak
idari alanlar arasındaki bütçe ve iĢ yükünü dengelemeye çalıĢmaktadır. Ancak ekonomik
dengesizlik ve bölgesel farklılıkların çok fazla olduğu sahalarda sağlıklı bir bölümleme
yapılamamaktadır. YaklaĢımın yeryüzünde yaygın olduğu bölge, orta-batı ABD‟dir.
3.1.11. Poligon kuramı:
Bu kuramsal yaklaĢımda mülki idare sınırları, arazi üzerinde görülebilen, sabit belli
baĢlı noktalar (landmark) ve hatlar (yol) esas alınarak belirlenmektedir. Sınırlar, bu poligon
noktaları arasında geçtiği düĢünülen düz hatlardır. Bu nedenle saha üzerindeki uygulamaları
son derece kolay ve kullanıĢlıdır. Ancak somut poligon noktalarına rağmen çizilen izafi düz
hatlar genellikle kendi baĢlarına anlamsızdırlar. YaklaĢım, Afrika ve ABD‟nin Doğu
kıyılarında çok yaygın olarak kullanılmaktadır.
3.1.12. Suyolu kuramı:
Sınırlandırma eylemi, iç kesimlerde akarsuların ana kanallarını ve kıyılarda kıta
sahanlıklarını esas almaktadır. Dolayısıyla bu yaklaĢıma göre bölümlenmiĢ mülki idare
alanlarında hatlar oldukça belirgindir. Ancak akarsuların ardıĢık ve sık kıvrımlar çizerek
menderesler oluĢturduğu iç bölgelerde sınırlar oldukça uzun ve karmaĢık bir hal almaktadır.
Nehir ya da kıyı taĢımacılığı yapılan bölgelerde yaĢanan nehrin kullanımı ya da kıta sahanlığı
ile ilgili sorunlar ve uluslararası antlaĢmalar kuramın en ciddi problemidir. Kuram en yaygın
biçimde ABD‟de Red Nehri bölgesindeki Texas ve New Jersey eyaletlerinde ve Brezilya‟nın
Atlas Okyanusu kıyısındaki Rio Grande do Sul bölgesinde kullanılmıĢtır.
3.1.13. Tarih kuramı:
Bu kurama göre idari sınırlar, taĢınmaz mallara ait geleneksel sahiplik, veraset ve
intikal esasına bağlı olarak geçmiĢteki bazı tarihler dikkate alınarak çizilmektedir. Genel
itibariyle istikrarlı ve kararlı bir yöntemdir. Ancak veraset yoluyla arazinin bölünmesinden
dolayı zamanla ziraat alanlarında verimliliğin azaldığı görülür. Bu nedenle sınırlarda
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değiĢiklik söz konusudur. Resmi kayıtlara göre hareket edildiği için sınırlarla ilgili tarihi
gerçekler inkâr edilemez. Yaygın olarak Afrika kıtası ülkelerinde ve Ġsrail‟de kullanılmıĢ bir
yaklaĢımdır.
3.1.14. Topoğrafik birimler kuramı:
Antik çağlardan günümüze kadar geçerliliğini sürdürmüĢ olan bu kuramsal
yaklaĢım; dağlar, platolar, vadiler, sırtlar, yamaçlar, ovalar, … vb. topoğrafik birimlerin
fiziksel hatlarını esas almaktadır. Kuram, yer Ģekillerine bağlı olduğundan topoğrafik bir
süreklilik ve bütünlüğe sahiptir. Mülki idare alanlarının ve Ģehirsel fonksiyon alanlarının
geniĢliği, topoğrafik birimlerin boyutları ile sınırlıdır. Norveç baĢta olmak üzere
Ġskandinavya‟da yaygın olarak kullanılan bu yaklaĢım, Ġran‟da da geçerliliğini korumaktadır.
3.1.15. Ulus kuramı:
Bu kuramın uygulanmasının en önemli avantajı, insanları ortak bir kültürde
birleĢtirmesi ve birbirlerine olan bağlılığı artırmasıdır. Ancak farklı etnik gruplardan meydana
gelen bölgelerde sınırların bu yaklaĢım doğrultusunda belirlenmesi kolay olmadığı gibi, idari
anlamda çok parçalanmıĢlığa neden olmaktadır. Bu durum aynı coğrafi ortam içinde yaĢayan
insanları fazla tatmin etmediği gibi, çevresi yabancı topraklarla çevrilmiĢ azınlık yerleĢim
bölgeleri oluĢmasına da yol açmaktadır. Ġzlanda ve Vietnam‟da uygulamalarının olduğu
bilinen bu kuram daha ziyade Avrupa‟da yaygındır.
Pratikte, kuramlar birbirini tamamlayacak Ģekilde birlikte kullanılabilmektedir.
Örneğin bazı uygulamalarda dikdörtgensel koordinatlar ve geometrik yer kuramları
birleĢirken, bazı uygulamalarda dağ sırası, topoğrafik birleĢme, suyolu ve poligon kuramları,
bazı uygulamalarda su havzası ve biobölge kuramları, bazı uygulamalarda tarih ve lekeler
(spoils) kuramları, bazı uygulamalarda geometrik yer ve ölçek kuramları, bazı uygulamalarda
da ulus, lekeler, din ve tarih kuramları birlikte ele alınabilecek Ģekilde birbirini tamamlayıcı
özellikler gösterirler. Dolayısıyla mülki idare bölünüĢ kuramları ülkelerin coğrafî özellikleri
baĢta olmak üzere tarihî süreçte geçirdikleri aĢamalar, hakim siyasi yapıları ve felsefî
görüĢlerine göre farklı derecelerde etkin olmaktadır. Bilindiği gibi, politik coğrafya olarak da
bilinen jeopolitik bilimi, dünyanın değiĢen mekânsal bölümlenmesi ya da birleĢmesiyle
yakından ilgilenmektedir. Özellikle günümüzde yaĢanan bölgesel ayrımcılıklardaki artıĢ,
yükselen milliyetçilik akımları, kökten dinci faaliyetler, az geliĢmiĢ ve geliĢmiĢ ülkeler ya da
bölgeler arasındaki farklılıklar, dünyada siyasi ve idarî sınırların her an değiĢebileceği
düĢüncesini akla getirmektedir. Buna bağlı olarak, günümüzde farklılaĢan uluslararası iliĢkiler
ve politikalar ile birlikte bazı idari sınırlar önemini kaybederken, yeni sınırların çizilmesi
gündemdedir (Ferrari, 2001).
Ġncelenen kuramlardan da anlaĢılacağı gibi, dünyada mülki idare sınırların
belirlenmesinde daha ziyade coğrafî, tarihî ya da kültürel özellikler esas alınmaktadır. Her bir
yaklaĢımın olumlu ve olumsuz tarafları bulunmakla birlikte tek baĢına bir kıstasın esas
alınması genellikle sağlıklı bölünmelere yol açmayacaktır. Küresel ölçekte demokrasinin
geliĢmesiyle birlikte sınır tespitleri yapılırken, yöre halkının da görüĢlerine baĢvurulması
yönünde yerel yönetimler üzerinde baskılar oluĢmaya baĢlamıĢtır. Ancak halen din, dil, ırk,
hemĢerilik ya da diğer sosyokültürel farklılıklara dayalı ayrımlar daha etkili olmaktadır
(Throvaldsen, 2004).
3.2. Türkiye‟de Mülki Ġdare Sınırlarının Belirlenmesi ile Ġlgili Geçerli Uygulamalar
Yasal çerçevede ele alındığı gibi, Türkiye‟de mülki idare alanlarının
sınırlandırılması bütünüyle yasama ve yürütme organlarının yetkileri çerçevesinde
yapılmaktadır (TBMM, 1949: m.2). Mülki idare bölümlerinin oluĢturulmasına esas olan
unsurlar, merkezi idare kuruluĢu bakımından yerleĢmelerin coğrafi durumuna, iktisadi Ģartlara
ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre belirlenmekte (TBMM, 1982: m.126; 1949: m.2)
kamu hizmetlerinin önemli bir kısmı, mülki idare bölümleri esas alınarak kurulan taĢra
teĢkilatları aracılığı ile gerçekleĢtirilmektedir. Bu hizmetlerin etkili ve verimli bir Ģekilde
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yürütülebilmesi, il, ilçe ve bucakların yerel coğrafi özellikleri, nüfusu, ulaĢım ve haberleĢme
Ģartları ile yakından ilgilidir (Aydoğar, 2004: 21). Bunun için önceleri sırf doğal unsurlara
bağlı ayrımlar ve sınırlandırmalar esas alınırken, zamanla beĢeri etkilere bağlı kıstaslar önem
kazanmıĢtır. “Sınır ifadelerinde çoğunlukla bir beĢeri tesis, bir ağaç ya da bir alan (saha)
sınır olarak alınmıĢtır. Bu tür sınır belirteçleri zamanla ortadan kalkabildikleri gibi alan
oluĢturan yerlerden geçirilen sınırlarda sorunlar ortaya çıkmaktadır. Çok eskilere dayanan
ve hala çözülememiĢ sınır itilaflarında, sınırın doğal engellere dayandırılamaması sınır
anlaĢmazlıklarının baĢlıca nedeni olarak gösterilmektedir” (Ceylan, 2005: 616 ve 617). Köy
Kanunu‟nun 4. maddesinin 3. bendinde “sınır mümkün olduğu kadar kolay anlaĢılacak
surette dereler, tepeler, yollar veya diğer değiĢmeyen iĢaretli yerlerden geçmeli ve bu dere,
tepe ve yolların veya iĢaretli yerlerin köylüce adları ne ise behemehâl sınırda sırasıyla
yazılmalı” denilmektedir. 4. bendinde ise, “eğer bir köyün sınırını derelerden, tepelerden,
yollardan veya diğer değiĢmeyen iĢaretli yerlerden geçirmek kabil olmazsa o halde sınır
mümkün olduğu kadar düz yapılmalı ve büyük taĢlar dikilerek sınır gösterilmeli”
denilmektedir (TBMM, 1924 a: m.4/3, 4/4). Buna göre idari sınırların belirlenmesinde
ekseriyetle coğrafi esasların dikkate alınması gerekmektedir. Bu sayede adi sınır
anlaĢmazlıklarının çözümü baĢta olmak üzere, coğrafi bölge olgusuna yönelmede önemli bir
adım atılmıĢ olacaktır.
Kılınç (2006, 63-64), Türkiye‟nin “bio-bölge” yaklaĢımını savunan ülkeler arasında
olduğunu ifade etmiĢtir. Bu, coğrafî bölgelerin bölünmesinde kısmen doğru olsa da il ve
ilçelerin bölünmesinde bu anlayıĢın çok etkin olduğu söylenemez. Uygulamada
coğrafyacılardan çok siyasetçilerin görüĢü doğrultusunda karar alınmakta, farklı siyasi
temsilciler ya da yerel siyasetçiler arasında uzlaĢma sağlanamadığı durumlarda ise atanan
bilirkiĢi tarafından yerinde yapılan inceleme sonucunda coğrafî durumu, ekonomik Ģartlar ve
kamu hizmetlerinin gerekleri açısından en uygun bölünmeler oluĢturulmaya çalıĢılmaktadır.
Ancak bilimsel temeli olmayan bu uygulamalar sonucunda coğrafi bölge düzeyinde
bölünmeler oluĢturulmadığından, bugün bazı yerleĢim alanlarının birleĢtirilerek havza planları
oluĢturulması yönünde çalıĢmalar yapılmakta ve bazı belediye yönetimleri bir araya gelerek
imar ve altyapı çalıĢmalarını ortak yürütmeyi planlamaktadırlar. Diğer yandan “arazi
mülkiyetleri” de sınırların yeniden tespitinde göz önünde bulundurulan unsurlar arasındadır.
Genelde il, ilçe, köy sınırları çizilirken özel mülkiyetin parçalanmamasına dikkat edilmeye
çalıĢılmaktadır. Bu aslında Avrupa‟daki oluĢumla paralellik gösterse de bizde 22.11.2001
tarih ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve 08.06.1959 tarih ve 7338 sayılı Veraset ve
Ġntikal Vergisi Kanunu‟ndan kaynaklanan miras haklarına bağlı olarak arazinin fazla
bölünmesi nedeniyle zamanla çok önemli bir belirleyici olmaktan çıkmaktadır. Bu konuda
Devlet birimlerince benimsenmiĢ bir yaklaĢım ve standart da bulunmamaktadır. Oysa doğal
kaynakların korunmasında, ulaĢımda, iletiĢimde ve yönetimde etkinlik sağlanması açısından
“bio-bölge” yaklaĢımı çerçevesinde yapılan sınırlandırmanın dikkate alınması gereken bir
yöntem olduğu söylenebilir (Kılınç, 2006: 63-64).
Türkiye‟de 1989‟a kadar 67 olan il sayısı ihtiyaçtan doğan yeni düzenlemelerle
1999‟a kadar geçen 10 yıllık sürede 81‟e çıkartılmıĢtır. Yeni kurulan illerle ilgili TBMM‟ne
sunulan kanun tekliflerinde genellikle ilçelerin fiziki, beĢeri ve ekonomik coğrafya Ģartları ve
özellikleri bakımından bağlı bulundukları illerle olan iliĢkilerinde kamu hizmetlerinin verimli
ve etkin bir biçimde sağlanamadığı ifadesi yer almaktadır. Buna göre, Türkiye‟de 1924-2008
yılları arasında mülki idare taksimatı üzerinde yapılan tüm değiĢiklik ve düzenlemeler
yasalardan anlaĢıldığı Ģekliyle; belirgin bir geliĢmiĢlik ve yeterlilik derecesine sahip olan
merkezi yerleĢmenin idari bağlılığın olduğu merkezle iliĢkilerinin kopuk olması, idare
edilemez durumdaki kamu hizmetlerinin daha nitelikli ve daha hızlı bir Ģekilde
yürütülebilmesi, güvenlik kuvvetlerinin daha organize ve daha etkili olabilmesi, bölgesel
kalkınmanın topyekûn sağlanabilmesi, göçlerin önlenebilmesi, doğal afetlere karĢı gerekli
tedbirlerin alınması ve benzeri olağan üstü durumlarda en kısa sürede gerekli desteğin
sağlanabilmesi için gerekli olan merkezi teĢkilatların kurulabilmesi, …vb. gerekçelere
bağlanmıĢtır (Aydoğar, 2004: 22-26). Dolayısıyla Türkiye‟deki mülki idare alanlarının
belirlenmesinde oluĢum bakımından iki temel kıstas dikkat çekmektedir. Bunlardan ilki söz
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konusu alana kazandırılacak idari teĢkilatın (il, ilçe, bucak) ne olacağının bilinmesi /istenmesi,
ikincisi ise yasalar gereği buna siyasi bir lütuf ya da yatırım aracı olarak karar verilmesidir
(Karagel, 2010: 71).
Bilindiği gibi, Türkiye‟deki çoğu yerleĢme birimi çeĢitli sosyal, kültürel ve
ekonomik iliĢkilerini bağlı oldukları mülki idare alanının merkeziyle değil baĢka bir idari
alanın merkezleriyle sürdürmektedir. Bunlara ülke ölçeğinde çok fazla sayıda örnek vermek
mümkündür. Ancak birkaç örnek vermek gerekirse, Sumbas (Osmaniye) ilçesinin AkçataĢ
köyü Kozan (Adana) ilçe merkeziyle (Karagel, 2010: 93), Kadirli ilçesinin Çukurköprü
kasabası Kozan (Adana) ilçe merkeziyle (Üçeçam Karagel, 2008: 240), Altınyayla ilçesi
(Burdur) yerleĢmeleri Fethiye ilçe merkeziyle, Gölhisar ilçesi (Burdur) yerleĢmeleri Denizli il
merkeziyle, Bucak ilçesi (Burdur) yerleĢmeleri Antalya il merkeziyle (Ceylan, 2005: 617),
Baskil ilçesi (Elazığ) yerleĢmeleri Malatya il merkeziyle,…vb. yerleĢmeler iliĢkilerini baĢka
bir mülki idare biriminin merkezleriyle sürdürmektedirler. Bu sebeple Türkiye‟deki coğrafi
bölgelerin idari, hizmet ve planlama bölgeleri olarak da kullanılabilecek yetenekte olması için
ya coğrafi prensiplerden ödün verilerek mülki idare sınırlarına uyumlu yeni coğrafi bölgelerin
oluĢturulması (Yiğit, 2006: 38) ya da belirli çıkarlardan ödün verilerek coğrafi bölgelere
uyumlu yeni mülki idare sınırlarının çizilmesi gerekmektedir. Esasen burada tartıĢılması
gereken, bilimsel temelleri olan coğrafi bölgelerin yeniden oluĢturulması değil, politik
temelleri olan mülki idare sınırlarının yeniden düzenlenerek coğrafi bölgelerle olan
uyumunun sağlanmasıdır (Yiğit, 2006: 38, Karagel, 2010: 71). Nitekim kamu hizmetlerinin
daha verimli bir Ģekilde sunulması ve ülke kalkınması bakımından mülki idare sınırlarının
coğrafi bölge sınırlarına göre yeniden düzenlenmesi artık zaruri bir durumdur. Ayrıca, idari ve
siyasi sınırlara göre yapılan bölgelendirmelerde istatistiksel malzeme temin etmek
bakımından da büyük kolaylıklar vardır (Yiğit, 2006: 38).
Bir köyün bir bucağa ya da ilçeye, bir ilçenin bir ile bağlanması iĢlemleri artık siyasi
tercihlerle değil, yasalarda ifadesini bulduğu Ģekilde; birinci derecede doğal Ģartlara, halkın
sosyal, kültürel ve ekonomik yaĢantı tercihlerine göre yapılması gerekmektedir. Bunun için
mülki idare sınırlarının, “idare merkezlerinin fonksiyonel etki alanları” ve “coğrafi bölgeler”
ile uyumlu hale getirilmesi çözümsel bir yöntemdir. Bu bölgesel çaplı araĢtırma için gerekli
olan etüt çalıĢmaları coğrafyacıların moderatörlüğündeki akademik çevrelerce ayrıntılı bir
biçimde yapılarak, merkez tayin edilecek kasaba ya da Ģehrin (bucak ya da ilçe merkezi)
çeĢitli fonksiyonlarından oluĢan projeksiyon sınırlarına göre en geniĢ etki sahası
oluĢturulabilir. Mülki idare sınırlarının, hazine arazileri ve köy sınırlarını esas alan bu etki
sahası içerisinde çakıĢan fonksiyon sınırları üzerinden geçirilmesi ise en ideal yaklaĢımdır.
Sınırlarının çakıĢmadığı yerlerde, en yakın fonksiyon sınırından diğerine geçiĢler yaparak
sürekli en dıĢtaki sınır takip edilebilir (Karagel, 2011: 64-65). PaylaĢılamayan ya da coğrafi
bölge olgusuyla çeliĢen alanlarda ise yöre insanın yaptığı sosyokültürel ve ekonomik tercihler
/iliĢkiler esas alınabilir. Böylece yerel /yöresel coğrafi koĢullara en uygun idari alan sınırları
hiyerarĢik bir düzende (bucak, ilçe) belirlenmiĢ olacaktır. Merkezi yer /düğüm noktası (Node)
ve coğrafi bölge kuramlarının birlikte ele alınması anlamına gelecek olan bu yöntem
sayesinde merkez kabul edilen yerleĢmenin merkezi özellikleri ve idari alan geniĢliklerine
göre bucak ve ilçe idari alanları belirlenerek, mevcut duruma ve gelecekteki muhtemel
durumlara yönelik daha geniĢ idari alanlar (il, idari bölge) ve kalkınma planlamaları
yapılabilecektir. Bunun için elbette bölgesel coğrafya ve idari coğrafya araĢtırma
yöntemlerine baĢvurmak gerekmektedir. Böylece sürekli tartıĢılmakta olan coğrafi bölgelerin
yeniden gözden geçirilmesi meselesi ile Türkiye‟de mülki idare sınırlarının belirlenmesinde
yaĢanan sorunlar köklü yasal düzenlemeler yapılmasına gerek kalmadan, iyileĢtirilmiĢ yasalar
çerçevesinde büyük ölçüde çözüme kavuĢturulmuĢ olacaktır Nitekim bu uygulamanın sınır
ihtilafları coğrafi esaslara göre çözülmüĢ mevcut köy sınırları üzerinden yapılması
öngörülmektedir. Dolayısıyla öncelikle hazine arazileri ile köy sınırlarının gözden geçirilmesi
gerekmektedir. Ġllerin, illeri oluĢturan ilçe, bucak ve köy idari alanlarının; bir kasaba veya
Ģehrin çeĢitli türdeki fonksiyon alanlarının ve planlanacak konulara göre özel olarak
sınırlandırılmıĢ sahaların yaygın olarak bilinen “coğrafi bölge” kavramı kapsamında ele
alınarak sınırlanması ve belirlenmesi “bölge” kavramının kimliğini ve en alt birimleriyle
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birlikte bütünlüğünü kazanmasını sağlayacaktır. Buna göre planlama çalıĢmalarına konu
olacak bölgelerin ve alt bölümlerinin sahip oldukları niteliklerin belirlenmesi ve belirlenen
niteliklerinin ayırt edici özelliklerinin öne çıkarılması ve buna göre sınırlanmaları daha
uygun olacaktır (Karagel, 2010: 72).
4. Sonuç ve Öneriler
Ekonomik, sosyal, kültürel, demografik ve politik pek çok girdi ve çıktısı olan idari
alan oluĢturma ve sınırlandırma meselesi oldukça karmaĢık bir yapıya sahiptir. Bu nedenle tek
bir kıstas ya da özellik esas alınarak yapılan değerlendirmeler hem yetersiz kalacak, hem de
yanlıĢ sınıflandırmalara yol açabilecektir. Ġncelenen kuramlarda da bu durum dikkati
çekmektedir. Esasen mülki idare alanlarının sınırlandırılması, bazı yaklaĢımlarda tek bir olgu
ya da sürece dayandırılmıĢ olsa da, bu husus ekonomik, sosyal, kültürel ve tarihsel olguların
bir bütün olarak göz önünde tutulması gereken bir konudur.
“Mülki idare sınırı” ve bu kavramla ilgili kuramsal yaklaĢımlar incelendiğinde
görülmüĢtür ki; mülki idare sınırlarının tayininde 15 farklı kuramsal yaklaĢımdan söz
edilmektedir. “Bio-bölge” ve “merkezi yer” yaklaĢımları, coğrafyacıların yaygın olarak
savunduğu doğal çevre ve insan etkileĢimli “coğrafi bölge” olgusuyla daha geniĢ bir
çerçevede iliĢkilendirilebilir. Buna göre mülki idare sınırları, merkezindeki yönetsel gücün
yetki ve sorumlulukları gereği hiyerarĢik bir düzende ulaĢabileceği son noktalar ya da idari
etki alanının kanunla belirlenmiĢ dıĢ çerçevesidir. Bu çerçeve içerisindeki bazı baskın
karakterli fiziki, beĢeri ve ekonomik özellikler çerçeve dıĢındaki diğer alanlardan önemli
ölçüde farklılaĢmıĢtır. Bazı sınırlar yer yer habitatları birbirinden ayırarak ya da birleĢtirerek
bu farklılıklarını net bir biçimde ortaya koyarlar.
Belediye Kanunu ve Köy Kanunu‟nda açıkça belirtildiği gibi, Türkiye‟de genellikle
yeryüzündeki doğal unsur ve hatlara dayalı yaklaĢımlar (dağ sırası, suyolu ve poligon
kuramları) ile çeĢitli sosyoekonomik kullanım alanlarına dayalı yaklaĢımlar (tarih ve lekeler
kuramı) egemen olmakla birlikte; büyükĢehir belediyesi sınırlarının tayininde kullanılan
geometrik yer ve ölçek kuramları ile bio-bölge yaklaĢımlarına iliĢkin uygulamalarda güçlükler
yaĢanmıĢtır.
Bazı mülki idare sınırlarının belirlenmesinde kuramların birleĢmesi söz konusudur.
Bu kuramlar ülkelerin coğrafî özellikleri, geçirdikleri tarihsel aĢamalar, hâkim politik ve
felsefî görüĢlere göre farklı derecelerde etkin olabilmektedir. Günümüzde değiĢen uluslararası
iliĢkiler ve politikalar sonucunda (küreselleĢme) bazı idarî sınırlar önemini kaybederken daha
geniĢ alanlı ve yerel yönetim odaklı yeni sınırların belirlenmesi gündeme gelmektedir.
Hem hiyerarĢik hem de fonksiyonel bir mülki idare sistemi meydana gelebilmesi
için bölgeler arası dengesizliklerin giderilmesi gerekmektedir. Son yıllarda ülkemizde dengeli
kalkınmayı sağlamak amacıyla az geliĢmiĢ merkezi yerleĢmelerin ĢehirleĢme düzeylerinin
artırılmasına ve iliĢkili olduğu yerleĢme birimleri ile arasındaki ulaĢım alt yapısının
geliĢtirilmesine yönelik politikalar uygulanmaya çalıĢılmaktadır. Bu bakımdan Türkiye için
Christaller‟in merkezi yerler kuramı ile coğrafi bölge yaklaĢımının birlikte ele alınması
faydalı olabilir.
Ġl Ġdaresi Kanunu‟nun ilk maddesindeki coğrafya durumu, iktisadi Ģartlar ve kamu
hizmetlerinin gerekleri hükmünün siyasiler tarafından layıkıyla dikkate aldığı söylenemez.
Nitekim Türkiye‟de mülki idare taksimatında yapılacak olan değiĢiklik ve düzenlemeler
genellikle siyasilerin oy toplama mekanizmalarının bir parçası olarak görülmüĢ /görülmekte
ve Cumhuriyet dönemi mülki idare taksimatında yapılmıĢ olan değiĢiklik ve düzenlemelerin
pek çoğu da bu anlayıĢa göre gerçekleĢtirilmiĢ /gerçekleĢtirilmektedir. Nitekim yasa, siyasi
tercihlerin önünü açan düzenlemeyi bizzat kendisi iĢaret etmiĢtir. Buna göre il ve ilçe
kurulması, kaldırılması, merkezlerinin belirtilmesi, adlarının değiĢtirilmesi, bir ilçenin baĢka
bir ile bağlanması kanun koyucunun takdirine bağlıdır.
Türkiye‟de il, ilçe, bucak ve köy mülki idare sınırlarına ait güzergâhların hudut
defterleri ve hudut-namelerde tarif edildiği, ancak yaygın olarak haritalara iĢlenmediği bir
gerçektir. Oysa idari sınırların mevcut 1/25.000, 1/50.000, 1/100.000 ve 1/250.000 ölçekli
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topoğrafya haritalarına iĢlenmesi, haritaların idari birimlerde baĢvuru kaynağı olarak mutlaka
bulundurulması ve gerektiğinde tapu kaydı olarak yasal iĢlem görebilmesi faydalı olacaktır.
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