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    DÜZCE ĠL ÖZEL ĠDARESĠNE 

 

Ġlgi :  25/08/2009 tarihli ve 4977 sayılı yazınız. 

          

Köy yollarına yapılacak müdahaleler ile ilgili Ġlgi yazınız incelenmiĢ ve aĢağıdaki 

hususlar tespit edilmiĢtir. 

1) 5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanunu Ġl Özel Ġdaresinin Görev ve Sorumlulukları 

baĢlıklı 6 ncı maddesinin, birinci fıkrasının  (b) bendinde “Ġl Özel Ġdaresi mahalli  müĢterek 

nitelikte olmak Ģartıyla; Ġmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, 

orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine iliĢkin hizmetleri 

belediye sınırları dıĢında, yapmakla görevli ve yetkilidir.” hükmü getirilmiĢ, yine aynı 

maddenin 7 nci fıkrasında “Hizmetlerin diğer mahalli idareler ve kamu kuruluĢları arasında 

bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi  tarafından 

sağlanır.” denilmekte, Ġl Özel Ġdaresinin Yetki ve Ġmtiyazları baĢlıklı 7 nci maddenin birinci 

fıkrasının (b) bendinde “Kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik 

çıkartmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları 

vermek.”hükmü yer almaktadır. 

2) 3202 Sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci 

fıkrasının (a)  bendi, “Devlet ve il yolları ağı dıĢında kalan köyler ve bunlara bağlı yerleĢme 

birimlerinin, orman yollarının ve orman içi yolların yol ağını tespit etmek, bu yolları, köprüleri, 

sanat yapılarını, köy içi yollarını yapmak, mevcutları geliĢtirmek, trafik güvenliği yönünden 

gerekli istikamet ve kilometre levhaları ile diğer iĢaretleri düzenlemek” Ģeklinde, Ek 2 nci 

maddesinin birinci fıkrası “Bu Kanunda belirtilen hizmetler, Ġstanbul ve Kocaeli illeri dıĢında il 

özel idarelerince, Ġstanbul ve Kocaeli illerinde ise il sınırları dahilinde yapılmak üzere 

büyükĢehir belediyelerince yerine getirilir.”Ģeklinde düzenlenmiĢtir. 

Kanun hükümlerinin birlikte değerlendirilmesi neticesinde; 

Köy yollarının yapım, bakım, projelendirme ve korunmasının il özel idarelerinin 

sorumluluğunda bulunduğu, diğer taraftan, köy yollarına yapılacak müdahalelerin de il özel 

idarelerinin izni ile yapılması gerekmektedir. Ġl özel idarelerinden izin almadan yola müdahale 

edilemeyeceği gibi özel idarenin bu yetkiyi kullanmak için yolun mülkiyet hakkına sahip 

olması zorunluluğu da bulunmamaktadır. Köy yollarına yapılacak müdahalelerde bu hükümler 

çerçevesinde hareket edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir. 

             Bilgi ve gereğini rica ederim.                           
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