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Öz: Ankara ilinin 25 ilçesinden birisi olan Çubuk ilçesi, 2014 yılında Harita Genel Komutanlığı tarafından
üretilen 1:1.000.000 ölçekli Türkiye Mülki İdare Bölümleri Haritasından yapılan ölçüme göre 1198 km2
yüzölçümüne sahiptir. İlçeyi meydana getiren idari ünite sayısı merkezi haricinde 76 adettir. Bütün bu idari
birimler 12.11.2012 tarihinde kabul edilen ve 30.03.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6360 kanun numaralı "On
Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" hükümleri gereğince mahalle idari birimine çevrilmiştir.
Çubuk ilçesi, Çubuk şehri bünyesindeki 7 adet mahalle ile birlikte ilçe toplam 83 mahalli idare biriminden
meydana gelmektedir. Çubuk ilçesi, coğrafi konum ve arazi potansiyeli açısından gelişmeye son derece açık bir
idari birimdir. Ancak gelişim planlamalarının dikkatli ve bilimsel nitelikte hazırlanması ve sürdürülebilir bir
yaşam için bu planın dışına çıkılmaması gözetilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Çubuk, İlçe, İdari Evrim, İdari Bölünüş, Coğrafya
Abstract: Çubuk District is one of the twentyfive districts of Ankara Province. Its total area is 1198 square
kilometers according to the 1:1.000.000 scale map of Turkey Administrative Division Map which was drawn bye
the General Command of Mapping. The district is consisting of 76 administrative unit except the Çubuk city. All
these administrative units have been exchaneged to parish with the legislation of Turkish Grand National Assembly
with the law number of 6330. As a result of this legislation all the rural settlements have been accepted as parts
of Ankara Municipality’s urban area. Çubuk City has been composed of seven parish with its own internal
municipality and adding to this seventysix external parish, the district has reached entirely eighytsix parish. Çubuk
district has got a perfect geographical location and land resources for the economical development. But the
developing processes must be programmed on scientific aspect and it must be kept carefully for a sustainable life.
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1. Giriş
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından günümüze var olan yönetim yapısında çeşitli
değişiklikler meydana gelmiştir. Bu değişikliklerin bir kısmı yerleşmelerin coğrafi süreçler dahilinde
büyümelerine dayanmaktayken bir kısmı ise gelişen şartlar çerçevesinde siyasi kararlar doğrultusunda
gerçekleşmiştir.
2000’li yıllara gelinceye kadar Türkiye Cumhuriyeti ülkesindeki idari yapılanmada küçük
ölçekten büyüğe doğru, 1924 tarihli Köy Kanunu, 1949 tarihli İl İdaresi Kanunu ve 1982 Anayasası
genel bir çerçeve çizmiştir. Bunların dışında ise çıkarılan kanunlar dahilinde il ve ilçe idari birimlerinin
kurulması gerçekleşmiştir. Merkezi yönetimin taşra teşkilatının eskiden beri süregelen yapısı ise 2004
yılında yürürlüğe konulan Büyükşehir Belediye kanunuyla değişikliğe uğramış, aynı coğrafi karaktere
sahip olan birimler birbirlerinden farklı yapılarmış gibi görünüm kazanmıştır.
Bu çalışmada idari kararlar doğrultusunda kurulan ilçe idari bütünlüğünün dayandığı ünitelerin
tasnif edilip görselleştirilmesi yanında ilçe idari sınırında zaman içinde meydana gelen değişmelerin
tespit edilip Çubuk İlçesi örneği dahilinde Türkiye’deki idari evrimin ne şekilde geliştiğini ortaya
koymak amaçlanmıştır. Bu sayede günümüz itibarıyla var olan idari yapı hakkında eleştirel sonuçlara
ulaşmak hedeflenmiştir.
2. Türkiye Cumhuriyeti idari yapısının temelleri
Türkiye Cumhuriyeti’nin idari evrimini anlayabilmek için Osmanlı Devleti’nden nasıl bir idari
yapıyı devralındığının incelenmesi gerekmektedir. Osmanlı Devleti’nin duraklamasıyla birlikte idari
yapılanmada da çeşitli zaaflar baş göstermiştir. Devlet eski gücüne kavuşmak için çeşitli girişimlerde
bulunsa da bu idari sorunlar Tanzimat Devrine kadar sürüp gitmiştir. Osmanlı Devleti’nde 19. yüzyıldan
itibaren başlayan idari düzenlemeler gelişmiş Batı devletlerini örnek almaktaydı. Tanzimat dönemi adı
verilen bu dönemde sık sık idari düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Ancak bu düzenlemeler arasında yer
alan 1864 tarihli “Tuna Vilayeti Nizamnamesi” bugünkü Cumhuriyetin idari yapısını şekillendirmiştir.
1864 (Tuna) Vilayet Nizamnamesi’yle eyaletler kaldırılarak, yerine livalardan oluşan vilayet
üniteleri kuruluyordu. Nizamname, büyük ölçüde Fransa taşra yönetim sisteminden yararlanılarak
hazırlanmıştı. Bu, cumhuriyetle idare edilen bir ülkeyi taklit etmekten öte Fransa'nın merkeziyetçiliğinin
taşra reformlarına uygun gelmesinden kaynaklanmaktaydı
Fransa’nın yönetim yapısındaki “department” usulüne uygun olarak vilayet sistemine geçildi.
Bu kapsamda önce kısmen Lübnan’da ve ardından Balkanlarda yürürlüğe konulan vilayet usulü,
1867’de çıkarılan yeni bir vilayetler nizamnamesi ile daha da genişletildi ve tüm Osmanlı topraklarında
yaygınlaştırıldı. Böylece taşra örgütlenmesinde Eyalet sistemi tamamen kaldırılmış oldu. Yeni
düzenlemede eski eyaletlerin bir altında yer alan liva (sancaklar), bir sancağın merkezliğinde bir araya
getirilerek “vilayet” adı altında yeni idari bölgeler oluşturuldu. 1871 yılında yürürlüğe giren yeni bir
nizamname ile “nahiye” adıyla yeni yönetim birimleri kuruldu. Bu yeni düzenlemeyle birlikte
vilayetlerin alt yönetim alanları “vilayet- sancak- kaza-nahiye-karye” şeklinde sıralandı (Özçağlar,
2001:116).
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XIX. yüzyıl başlarından itibaren
dağılmakta olan Osmanlı Devleti’nde
dağılmayı engellemek ve merkezi
otoriteyi güçlü bir şekilde tesis etmek için
bir takım düzenlemeler yapılmıştır. İdari
yapıda gerçekleştirilen bu düzenlemeler
Tanzimat öncesinde II. Mahmut devrinde
başlamış olup, XIX. yüzyılın son
çeyreğine kadar sürmüştür. Ziraat
Coğrafyası kitabında yer alan mülki
taksimat, 1864 tarihli Tuna Vilayet
Nizamnamesiyle başlamış olup, 1867
yılında çıkarılan Vilâyet‐i Umûmiye
Nizâmnâmesi ile bütün İmparatorluğu
kapsayacak şekilde genişletilmiştir. 1871
tarihli “İdare-i Umumiye-i Vilayet
Nizamnamesi”yle idari yapı son şeklini
almıştır. Bu yeni idari düzen Tanzimat
Fermanı ve bütün Tanzimat hareketlerinde
Harita 1: Fransa’da en küçük idari alan diyeceğimiz Komünlerin
olduğu gibi temelde Fransa model alınarak
sayısı 36680 adettir. Türkiye’de komünlere karşılık gelen köy idari
hazırlanmıştır.
Merkeziyetçi
eğilim
alanları henüz tam olarak çizilip, yenilenememiştir. Avrupa Birliği
müktesebatı gereği köy idari alanlarının yeniden ve doğru bir şekilde
esasına dayanan Fransa’daki mülki
çizilmesi gerekmektedir. Kaynak:
yapılanmanın temelini teşkil eden
https://en.wikipedia.org/wiki/Communes_of_France
“departmente” sistemi benimsenmiştir
(Ortaylı, 1999:430) Vilayet sistemi olarak bilinen bu sistem aslında sancakların alansal büyüklüğünü
koruyarak onları liva şeklinde adlandırmış
ve bu livaların en az 3-4 tanesini bir araya
getirerek vilayetleri teşkil etmiştir. Vilayet
Nizamnamesinin birinci maddesinde yer
alan “Vilâyetler livâlara ve livâlar kazâlara
ve kazâlar nevâhiye ve nahiyeler karyelere
münkasım olub idâre-i umûmiyyesinin
re’is ve merc’ii vâli-i vilâyetdir” ibareyle
vilayet sistemi şekillenmiştir. Tanzimat
öncesi Osmanlı Devleti’nde yer alana
hukuki birimler olarak karşımıza çıkan
kaza ve nahiyeler hiyerarşik sistemde birer
idari birime dönüştürülmüştür. En küçük
birim olan karye ya da köylerde bu
Şekil 1: Fransa’da Mülki İdare Bölümlenmesi. Kaynak:
düzenlemede en temel idari birim olarak
https://fr.wikipedia.org/wiki/Departement_français
yerini almıştır. II. Mahmut döneminden
1871 yılına gelinceye kadar idari anlamda birçok değişiklik yaşanmıştır. Kanuni düzenlemeler aynı
zamanda ülke topraklarının idari bölünüşünde sık sık değişikliklere sebep olmuş, birçok coğrafi alanın
idari bağlılığı birinden bir diğerine aktarılarak Cumhuriyet dönemine kadar gelinmiştir. Merkezde
atanan valilerin yönettiği vilayetlerde vilayet idari meclisleri oluşturulmuş, buna istinaden alt hiyerarşik
birimlerde de bu meclisler oluşturularak halkın yönetimde söz sahibi olması sağlanmıştır.

Fransa’dan alınan departmente sistemine baktığımız zaman departmentenin vilayeti
temsil etmediğini görmekteyiz. Vilayeti temsil eden idari birim esasen “regions” adı verilen
birimlerdir. Fransa’da regionların büyüklük ortalaması, 25.809 km² (9,965 sq mi) olarak karşımıza
çıkmaktadır (en.wikipedia.org/wiki/Regions_of_France,2015). Region’lar 20. y.y. itibarıyla fiilen
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varolmakla beraber esasen 1982 yılındaki “Law of Decentralisation” kanunu kapsamında yasal nitelik
kazanmıştır. Osmanlı Devletindeki vilayetlereden Kastamonu Vilayeti’ne örnek olarak bakacak olursak
bu vilayetin toplam yüzölçümü yaklaşık 50.000 (19.300 milkare) km² gelmekte ve dört livadan
oluşmaktaydı. Bu livalar merkez liva olan Kastamonu’yla beraber Sinop, Bolu ve Çankırı livalarıdır.
Merkezi hükümetin otoritesini yerele yaymayı amaçlayan vilayet nizamnameleri, 26 Mart 1913
tarihinde çıkartılan Muvakkat Vilayet Nizamnamesi ile merkeziyetçi esasların kuvvetlendirilmesiyle
farklı bir anlam kazanmıştır. Böylece Avrupa'nın başta Fransa olmak üzere modern merkeziyetçi devlet
yapısına uygun değişiklikler gerçekleştirilmiştir (Ortaylı, 1999:525-526). 1913 tarihli bu geçici kanun
Dâhiliye Nezareti (İçişleri Bakanlığı)'ni vilayetler üzerinde doğrudan amir bir makam haline getirdi. İşin
esasında vilayetlerin hiyerarşideki yapısı lağvedilmiş ve onun yerine livaların doğrudan doğruya
merkezi otoriteye bağlanmalarının önü açılmıştır. Nitekim bu esasta Cumhuriyetle birlikte önce
vilayetler kaldırılmış, arkasından fonksiyonel özellikleri kalmayan nahiye (bucak) sistemi fiili olarak
sona ermiştir.
Fransa’dan alınan departmente sistemi esasen bir liva sistemidir. Burada şunu hemen ifade
etmek yerinde olur ki aslında Osmanlı’dan günümüze temel idare birimi olan sancak (liva) biriminin
devam ettiği görülmektedir. 1864’ten itibaren merkezi idareyi yeniden düzenlemek amacı güden ve
Fransa’nın
mülki
idari
sisteminin
benimsenmesiyle sonuçlanan düzenlemelerde o
dönemde ülkemize yeni girmiş telgraf
haberleşme sistemi son derece etkili olmuştur.
1865 yılında döşenmeye başlayan telgraf hattı,
kısa sürede öncelikli olarak vilayet merkezlerini
birbirine bağlamış, daha sonra livalara kadar
uzatılmıştır. Böylece telgraf yaygın biçimde ve
merkeziyetçi devletin otoritesini ve idaresini
yeniden tesis etmek için Osmanlı Devleti’nin
temel aracı haline gelmiştir (Ortaylı, 1999:497).
Yüzölçümü Avrupa kıtasında 551.695 km2 olan
Fransa’nın
101 adet departmente”sinin
Şekil 2: Türkiye Mülki İdare Bölümlenmesi (2015) Kaynak:
ortalama büyüklükleri 5,965 km2 (2,303
İçişleri Bakanlığı. https://www.emilkare)
icisleri.gov.tr/Anasayfa/MulkiIdariBolumleri.aspx
civarındadır(en.wikipedia.org/wiki/Geography_of_France,2015). Yüzölçümü 780.043 km2 olan
Türkiye’deki 81 ilin ortalama yüzölçümü 2014 yılında üretilen 1:1.000.000 ölçekli Türkiye Mülki İdare
Bölümleri Haritasından yararlanılarak yapılan hesaplamalar doğrultusunda 9630 km2 olarak
hesaplanmıştır.
Fransa’da departmentler, Arrondissements’lere ayrılmaktadır. Bu idari birimin Osmanlı Devleti’nde
karşılığı kaza, Türkiye Cumhuriyeti’nde ise ilçedir. Fransa’da 342 ilçe idari alanı bulunurken, bu durum
günümüz Türkiye’sinde merkez ilçe, metropol (semt ilçe) ve taşra ilçe toplamı olarak 919’dur(eicisleri.gov.tr, 2015). Arrondissements ise kantonlara ayrılmaktadır. Kantonların karşılığı Osmanlı
Devleti’nde nahiye iken Türkiye Cumhuriye’nde ise bucaktır. Kantonlar da en küçük idari alan olan
comunes’lere ayrılır. Comunes’lerin Türkiye’deki idari karşılığı köylerdir. Fransa’da 36.680 adet
komün bulunmasına karşılık bu rakam Türkiye’de 2015 yılı itibarıyla 18.332’dir. Köy sayısının bu denli
düşük olmasında sebep, “Büyükşehir Belediyesi Kanunu’ gereğince köy idari alanlarının tüzel
kişiliklerinin kaldırılarak mahalleye dönüştürülmesinin bir sonucudur. Oysa bu kanunun uygulanmaya
başlamadığı 2005 yılı itibarıyla 35.133 adet köy idari alanı tüzel kişilik şeklinde (Özçağlar, 2006:116)
bulunmaktaydı.
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3. Çubuk İlçesi

Ankara ilinin 25 ilçesinden birisidir. Ankara şehrinin kuzeyinde yer alan ilçe, kuzeyde
Çankırı ilinin Şabanözü ve Orta ilçeleriyle komşudur. Ankara’nın Kızılcahamam, Kazan ve
Keçiören ilçeleri ise ilçeyi batıdan sınırlandırır. Güneyde ise Pursaklar ve Akyurt (Ravlı)
ilçeleri bulunmaktadır. Doğuda ilçeyi Ankara İli’nin Kalecik ilçesi ile Çankırı ilinin Şabanözü
ilçesi çevrelemektedir (bknz. Harita 1).
Çubuk İlçesi, coğrafi bölge esası itibarıyla Karadeniz Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesinin geçiş
alanında yer almaktadır. İlçe topraklarının çok büyük bir kısmı Orta Anadolu Bölgesi’nin Yukarı
Sakarya Bölümü dâhilinde yer alırken, kuzey kesimleri ise Karadeniz Bölgesi’nin Batı Karadeniz
Bölümü içinde kalmaktadır. Çubuk ilçesi arazisi, Ankara virgasyonu olarak bilinen tektonik sistemin
içinde yer almaktadır. Bu sistemin özelliği Kuzey Anadolu Dağ sisteminin iç sıralarını oluşturan
Köroğlu dağlarının saçak şeklinde doğrultularını değiştirerek adeta bir yelpaze şeklinde Ankara
kuzeyine sokulmalarıdır (Çınar ve Gümüşçü, 2002:5).
İlçe arazisi kuzeyden güneye alçalır, bu alçalma esasen jeomorfolojik birimlerdeki değişmeye
de işaret etmektedir. Kuzeyde Köroğlu Dağ sisteminin bir parçası olan Aydos Dağları yer alırken güneye
doğru önce üzerinde aşınmış tepelerin yer aldığı plato sahası ve en güneyde ise büyük bir tektonik
kırılmanın eseri olan ve Çubuk şehrinin varlığını borçlu olduğu Çubuk Ovası yer alır. Batıdan MireKaryağdı dağlarıyla sınırlandırılmış olan Çubuk Ovasını, kuzeyden güneye Çubuk Çayı kat eder. İlçenin
doğusunda ise 1900 metreye ulaşan İdris Dağı ile Karbasan Dağı yer alır. Bu yükseltiler arasında,
kuzeydoğu-Güney batı doğrultusunda uzanan; adını ilçeye de veren Çubuk ovası 20 km uzunluğu ve 15
km’ye varan genişliği ile
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Şekil 1. Çubuk İlçesi İdari Bölünüş Haritası (2015)

Önemli büyüklükte bir alanı kaplamaktadır. Çubuk Ovasının alüvyonları Esenboğa köyü güneyinde
azami ölçüde kalınlaşarak 100 metreye ulaşmaktadır (Yurt Ansiklopedisi:, 1981:512).
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Çubuk ilçesi arazisi Orta Anadolu Bölgesi, Yukarı Sakarya Bölümü’nün kuzeydoğu kesiminde,
Kuzey Anadolu dağlarının en iç sırasını teşkil eden Köroğlu Dağlarının alçalarak platolara dönüştüğü
bir sahada yer almaktadır. Köroğlu Dağlarının birtakım kolları Çubuk ilçesi arazisinde kuzeybatıgüneydoğu istikamette uzansa da bu dağlar herhangi bir şekilde blok halinde daimî bir duvar teşkil
etmediğinden bu kesimler coğrafi bölge/bölüm bazında Karadeniz Bölgesine dâhil edilemez. Ancak
şunu hemen belirtelim ki kuzeydeki dağlık sahaların sergilemiş olduğu coğrafi yapının Batı Karadeniz
Bölümü coğrafi yapısından pekte farklı olmadığı görülmektedir. Şu hâlde Çubuk İlçesi kuzeyinde dağlık
kuşak bölgeler arasında bir geçiş alanı teşkil etmektedir.
Dağların güneye doğru alçalarak Orta Anadolu platolar sahasına dönüşmesine ilave olarak
neojen döneminde meydana gelen tektonik hareketler çöküntü alanlarının oluşmasını sağlamış, bu alan
da akarsular tarafından işlenerek ova haline getirilmiştir. Çubuk ilçesi, dağları, platoları ve varlığını
esasen borçlu olduğu ovası ile çok renkli bir coğrafi yapıya sahiptir. Dağlık sahalarda yer tutan dağ
çayırları yaylacılık ve arıcılık faaliyetlerine imkân tanırken, plato sahaları öteden beri mera ve kuru
tarım alanları olarak değerlendirilmiştir (Çınar ve Gümüşçü, 2002:10). Çubuk ovası ise sahip olduğu
verimli tarım toprakları ve sınırlı da olsa mevcut sulama imkânları dâhilinde ılıman iklim bitkilerden
her türlü sebze ve meyvenin yetişebildiği, mümbit bir alan olarak ortaya çıkmıştır. Özellikle sebze
üretiminden kaynaklı turşu yapımı, Çubuk’un önemli bir coğrafi işaret tescil belgesine sahip olmasını
sağlamıştır. Ovada eğim değerlerinin düşük olması neticesinde başkent Ankara’nın ihtiyaçlarını
karşılamak adına hava limanı ve çeşitli endüstri kuruluşlarına ev sahipliği yapmakta ve gelişmeye açık
cazibe alanı olma özelliğini sürdürmektedir.
2014 yılında Harita Genel Komutanlığı tarafından üretilen 1:1.000.000 ölçekli Türkiye Mülki
İdare Bölümleri Haritasından yapılan ölçüme göre 1198 km2 yüzölçümüne sahiptir. İlçeyi meydana
getiren idari ünite sayısı merkezi haricinde 76 adettir. Bütün bu idari birimler 12.11.2012 tarihinde kabul
edilen ve 30.03.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6360 kanun numaralı "On Dört İlde Büyükşehir
Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" hükümleri gereğince mahalle idari birimine çevrilmiştir. Çubuk
ilçesi, Çubuk şehri bünyesindeki 7 adet mahalle ile birlikte ilçe toplam 83 mahalli idare biriminden
meydana gelmektedir.
Çubuk ilçesi, coğrafi konum ve arazi potansiyeli açısından gelişmeye son derece açık bir idari
birimdir. Ancak gelişim planlamalarının dikkatli ve bilimsel nitelikte hazırlanması ve bu planın dışına
çıkılmaması gözetilmelidir.
3. Türkiye Cumhuriyeti’nin idari evriminde Çubuk İlçesi
Çubuk İlçesi yönetimsel alan olarak, Cumhuriyetin kurulmasından günümüze yönetimsel olarak
aşağıdaki kanunlardan etkilenmiştir.









1924 tarihli 442 sayılı Köy Kanunu
1949 tarihli 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu
1982 Anayasası
1990 tarihli 3644 sayılı Kanun
2004 tarihli 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu
2008 tarihli 5747 sayılı Kanun
2012 tarihli 6360 sayılı Kanun

1924 tarihli 442 sayılı Köy Kanunu Çubuk İlçesi için geçerliliğini 30.03.2014 tarihine kadar
sürdürmüştür. Bu tarihte uygulanmaya başlanan 6360 sayılı kanuna göre ilçe içerisinde yer alan köy ve
belediyelerin tüzel kişiliği kaldırılmış köyler mahalle olarak Çubuk İlçe Belediyesi’ne katılmışlardır.
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1949 tarihli 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu bucak ve köy birimindeki idari ünitelerin idari kararlar
doğrultusunda yönetilmesini sağlamıştır. Bu bağlamda bucak kurulması, kaldırılması, merkezinin
belirtilmesi, il ilçe ve bucak sınırlarının ve bucak adlarının değiştirilmesi bir köyün veya kasabanın
veya bucağın başka bir il ve ilçeye bağlanması, mühim mevki ve tabii arazi adlarının değiştirilmesi
İçişleri Bakanlığının kararı ve Cumhurbaşkanının tasdiki ile gerçekleştirilmekteydi. 1990 yılına kadar
bu kanun Çubuk İlçesindeki idari evrimi belirlemiştir. Halihazırda büyükşehir belediyesine sahip
olmayan illerimizde bu kanun hükümleri yürürlükte bulunmaktadır.
1990 tarihli 3644 sayılı Kanun ile Çubuk İlçesi’nde köklü idari değişiklikler gerçekleşmiştir. Bu yıla
kadar Çubuk İlçesi merkez bucağı dâhil Akyurt ve Sirkeli olmak üzere üç bucaktan müteşekkil
durumdaydı. 20.05.1990 tarih ve 3644 sayılı "130 İlçe Kurulması Hakkında Kanun" kapsamında birinci
maddeye bağlı onuncu ekli sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Akyurt bucak
merkezi olmak üzere Ankara ilinde Akyurt adıyla bir ilçe kurularak Çubuk ilçesinden ayrılmıştır.
Çizelge 1. Akyurt İlçesi 1990, (İlçe, Akyurt bucağına bağlı köylere, Kalecik ilçesinden dört köy eklenerek kurulmuştur.)

Çubuk İlçesine bağlı bir bucak olan Akyurt (Ravlı) 20.05.1990 gün ve 20523 sayılı Resmi
Gazetede yayınlanan 3644 sayılı kanunla, Çubuk ilçesinden 15, Kalecik ilçesinden 5 adet köy alarak
ilçe haline gelmiştir.
Akyurt Bucağı 1990 yılında ilçe olduğunda sahip olduğu onyedi köy idari ünitesinden Taşpınar
ve İmamhüseyin köylerini Çubuk ilçesine terketmiştir. Kendi bucağına bağlı Balıkhisar, Bozca (Samut),
Büğdüz, Cücük, Çamköy, Çardakbağı, Çınarköy, Doğanoluk (Teberik), Güzelhisar, Karacalar,
Karayatak, Kızık, Saracalarçiftliği, Şeyhler ve Uzunlar köylerini bünyesinde tutmuştur. Buna ilave
olarak Kalecik ilçesinden Elecik, Haydarköy, Karacakaya, Kozayağı ve Ahmetadil köylerini alarak ilçe
kimliğini tamamlamıştır.
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2004 tarihli 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun Geçici 2. Maddesine göre
büyükşehir belediye sınırları, İstanbul ve Kocaeli ilinde, il mülkî sınırıdır. Diğer büyükşehir
belediyelerinde, mevcut valilik binası merkez kabul edilmek ve il mülkî sınırları içinde kalmak şartıyla,
nüfusu birmilyona kadar olan büyükşehirlerde yarıçapı yirmi kilometre, nüfusu birmilyondan
ikimilyona kadar olan büyükşehirlerde yarıçapı otuz kilometre, nüfusu ikimilyondan fazla olan
büyükşehirlerde yarıçapı elli kilometre olan dairenin sınırı büyükşehir belediyesinin sınırını
oluşturmuştur. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’na göre Ankara İli’nin nüfusu iki milyondan
fazla olduğundan 50 km yarıçaplı daire alanı bu sınırı belirlemiştir. Bu şekilde belirlenen belediye sınırı
30 Mart 2014 tarihine kadar Çubuk İlçesindeki idari ünitelerin statülerini etkilemiştir. Bu durumda
Çubuk İlçesi için köy idari birimleri mahalle, orman köyü ve köy statüsü olmak üzere üç kapsamda
değerlendirilmiştir (Özçağlar, 2005:13).

Şekil 1. Çubuk İlçesi’nde İdari Ünite Statüleri (30.03.2014 Öncesi)
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Alınan bir idari kararla 50 km yarıçapı içinde kalan yerleşmelerin idari statüleri değiştirilmiştir.
5216 sayılı kanuna göre büyükşehir belediyelerinin hizmet alanlarına girdikleri için idari yönden bağlı
oldukları büyükşehir belediyesinin ve metropol ilçenin mahallesi kabul edilen köy yerleşmelerinin
mahalle ünvanı almaları onların yerleşme yapısında ve fonksiyonlarında önemli bir değişiklik-gelişme
sağlamamıştır. Bu nedenle söz konusu yerleşmelerin gerçekçi bir yaklaşımla köy yerleşmesi olarak
değerlendirilmesi gerekir (Özçağlar, 2011:46).
2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu özellikle Türkiye’de mevcut nüfus kriteriyle kolayca
belediye kurulmasına dur demek istemiştir. İlgili kanuna göre köylerin veya muhtelif köy kısımlarının
birleşerek belediye kurabilmeleri için meskûn sahalarının, merkez kabul edilecek yerleşim yerinin
meskûn sahasına azami 5.000 metre mesafede bulunması ve nüfusları toplamının 5.000 ve üzerinde
olması gerek görülmüştür.
Belediye Kanununa 2012 tarihinde eklenen madde ile mevzuatla orman köyleri ve orman
köylüsüne tanınan hak, sorumluluk ve imtiyazlar orman köyü iken mahalleye dönüşen yerler için devam
eder ibaresi konulmuştur. Bu şekilde esasen kırsal hayatla bağı asla kopmayan ancak köy tüzel kişiliği
kaldırılıp mahalleye dönüşen birimlerin aslında şehirleşmedikleri ve eski hayat tarzlarına muhtaç
olduklarının bir şekilde yansımasıdır.
2008 tarihli 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3. Maddesine göre Altınova, Sarayköy ve Sirkeli
ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılmıştır. Altınova İlk Kademe Belediyesinin Yıldırım
Beyazıt ve Peçenek mahalleleri ile Sarayköy ve Sirkeli belediyeleri Pursaklar İlk Kademe
Belediyesine katılmıştır. Pursaklar merkez olmak üzere Ankara İlinde Pursaklar ilçesi kurulmuştur.
Pursaklar İlçesinin kurulmasıyle birlikte Sirkeli Beldesi, Yeşilyurt ve Yeşilova isimli iki
mahalleden ibaret olarak bu idari üniteye dâhil edilmiştir. Çubuk ilçesinden 1990 yılında Akyurt
Bucağının ayrılmasından sonra bir diğer bucağını da bu şekilde kaybetmiştir. Bu değişiklikle beraber
Sirkeli bucağı bünyesinde bulunan Abadan, Karaköy, Karşıyaka, Kösrelikkızığı, Peçenek ve Yuva
köyleri mahalle statüsünde Pursaklar ilçesine katılmıştır.
Çubuk ilçesinden Sirkeli Bucağı ayrılırken kendisine bağlı bütün birimler ayrılmamıştır.
Dumlupınar, Gümüşyayla (Mire), İkipınar, Kızılca ve Yakuphasan köyleri mahalle statüsünde doğrudan
doğruya Çubuk ilçesine bağlanmıştır. Bucaktan geriye kalan Çalseki ve Geldibuldu (Güzelyurt) köyleri
Keçiören ilçesine katılırken, Yakupderviş köyü de Kazan ilçesine dâhil edilmiştir.
Nihayet, 2012 tarihli 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe
Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla
Çubuk İlçesi idari evriminin en güncel aşamasına gelmiştir.
Büyükşehir belediyesi kurulması ve sınırlarının belirlenmesi konulu birinci maddenin ikinci
fıkrasına göre “Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İzmir,
Kayseri, Konya, Mersin, Sakarya ve Samsun büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülki sınırlarıdır”
ibaresi yer almıştır.
Birinci maddenin üçüncü fırkasında ise Ankara iline bağlı ilçelerin mülki sınırları içerisinde
yer alan köy ve belde belediyelerinin tüzel kişiliği kaldırılmış, köyler mahalle olarak, belediyeler
ise belde ismiyle tek mahalle olarak bağlı bulundukları ilçenin belediyesine katılmıştır. Böylece
Ankara’nın bir ilçesi olan Çubuk’a bağlı tüm köyler mahalleye dönüşmüştür (Harita 1). Yine birinci
maddenin altıncı fıkrasına göre Ankara ilinin zaten aktif olmayan bucak ve bucak teşkilatları
kaldırılmıştır. Çubuk ilçesinin Pursaklar ilçesine devretmiş olduğu Sirkeli bucağı bu durumda kağıt
üstünde olan varlığını da kaybetmiştir. 2014 yılı itibarıyla Türkiye genelinde tüm illerde bucaklar
kaldırılmıştır. Kaldırılan bucaklara bağlı belde ve köyler, bucağın bağlı olduğu idari birime bağlanmıştır.
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Şekil 2. Çubuk İlçesi İdari Evrimi (1927)
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Şekil 3. Çubuk İlçesi İdari Evrimi (1935)
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Şekil 4. Çubuk İlçesi İdari Evrimi (1975)
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4. Sonuç ve öneriler
Türkiye’de özellikle 2000’li yıllardan sonra Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile başlayan kanun
değişiklikleri idari yapı üzerinde önemli tasarruflarda bulunmuştur. Tüm Türkiye genelinde kanunlar
eşliğinde idari yapının gelişimini takip etmek oldukça zorlaşmıştır. İdari yapıyla ilgili kanunlar oldukça
girift allak bullak ve bir kanunda kaldırılan hükümlerin başka bir kanunda hala geçerliliğini koruduğu
görülmektedir.
İdari bir düzenleme ile ilgili olarak ilgili kanun maddelerini bir arada toplu olarak
görülememektedir, her biri başka bir kanunun bünyesinde yer almaktadır. Köy hayat tarzının olduğu
alanların ilçe belediyelerine mahalle olarak katılması Türkiye'de istatistiki olarak kırsal yerleşme
sayısında ve kırsal nüfusta sözde düşüşler oluşturmuştur. Bu düşüşlerin yapaylığı ortadadır. Bir yeri
bağlı olduğu ilçe belediyesinin mahallesi konumuna getirmek o yere aynı zamanda şehirsel vasıfları da
uygun görmektir. Ancak coğrafi açıdan bu yerleşmelerideki yaşam tarzında bir değişiklik
yaşanmamaktadır. Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve arkasından gelen 5747 ve 6360 sayılı kanunlar
doğrudan doğruya İl İdaresi kanununu hedef almış ve bu kanunu kadük bırakmıştır. Bu durum coğrafi
mekanı değerlendirilmesinde algı problemlerine sebep olmaktadır. Bir alanın kır mı yoksa belediye
mahallesi olarak şehir mi olduğunun tespit edilmesi önemli bir uzmanlık alanı haline gelmiştir.
Belediye kanununa göre orman köyü vasıfları devam eden ve tüzel kişilikleri kaldırılmış orman
köylerinin sahip olduğu avantaj haklarının mahalleye dönüşmeyle birlikte sona ermediği ortadadır. Bir
alanın şehir kabul edilebilmesi için gerekli olan beşbin kişilik nüfusun beşbin metreden daha kısa
mesafede bir arada bulunma zorunluluğu büyükşehir belediyesi kanununca göz ardı edilmektedir. Bu
şartlar dahilinde Türkiye’deki idari gelişim sürecinin tüm ilgili kurumların katılacağı bir kongrede
değerlendirilerek, Türkiye’de bir idari kargaşa gösteren uygulamaların sona erdirilmesi gerekmektedir.
Ancak şu bir gerçektir ki resmi kayıtlarda vasfı ne olarak görnürse görünsün, coğrafi anlamda mekanın
yerinde araştırılması bilimsel gerçekleri elde etmede en önemli anahtar olacaktır.
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