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Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası 
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Selçuklunun Kalbi, Osmanlı'nın Vicdanı, 
Cumhuriyet'in Aklı 

Sultan Sehir Sivas
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Sivas’ın bende yeri çok ayrıdır. 
Sivas meslek hayatıma, akade-
mik tecrübeme çok şey kattı. 

Çocuklarım burada dünyaya gözle-
rini açtı, ilk arkadaşlıklarını burada 
edindiler. Sivaslının dilinde güzel bir 
söz vardır. “Sivas’ın kışı sert, insanı 
mert olur” diye. İnsanı gerçekten 
dosttur; vefakârdır, devletini sever, 
misafirperverdir.

Bir vuslatın sona erdiği ve yeniden, 
bir daha kuvvetlendiği diyardır Sivas. 

Herkesin kendi nasibince anlayacağı 
ve yaşayacağı, Şems’i ile divane ve 
onunla anlamlanan şehirdir Sivas. 
Nicelerinin hissettikleri derin muhab-
bet ve sadakatlerinin hem asil cephe-
si hem aks -i sedâ’sı, hem de sosyal 
kimliği ve hakikat-i müstakil mazisi ile 
Sultan Şehir’dir Sivas. Anadolu’nun el 
hamrası Divriği Ulu Cami ve Darüşşi-
fası ile hayranlık uyandırır Sivas.

Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’n-
de ‘şehirlerin anası’, Âşık Veysel 

Sivas ilinde Ekim 
2018’den bu yana 
görev yapıyorsunuz. 
Genel olarak 
Sivas ilini nasıl 
tanımlarsınız?

Sivas Valisi Salih AYHAN
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ve Pir Sultan Abdal’ın ‘kendi içinde 
derinleşen’ şehridir Sivas. Hititlerin 
stratejik kalesi, Kadı Burhâneddin, Da-
nişment, Eretna Beyliği’nin başkenti, 
Selçuklunun ‘Dâru-l Âlâ’sı’, Devlet-i 
Aliyye’nin ‘eyalet’i, Millî Mücadele’de 
gösterdiği âlicenaplık ile Cumhuri-
yet’in temelidir Sivas. Turkuaz mavisi 
rengindeki Gürün Gökpınar Gölü ile 
dinlendirir Sivas. Kangal köpekleri ile 
dosta güven, düşmana korku salar Si-
vas. Kaplıcaları ile sıcak bir tebessüm, 

el sanatları ve yöresel lezzetleri ile 
aşık ettirir kendini Sivas.

08 Şubat 2019 tarihinde ilimize yaptığı 
ziyaretinde, “Sivas, Selçuklu’nun kalbi, 
Osmanlı’nın vicdanı, Cumhuriyetimi-
zin aklıdır…” diyen ve çok öz bir şekilde 
şehrimizi tanımlayan Cumhurbaşkanı-
mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da 
belirttiği üzere; Sivas, bin yıldır Türk 
yurdudur. Medeniyetler beşiğidir. Gar-
daşlar, ocağıdır. Sultan şehirdir…

Sivas’ın bende yeri çok ayrıdır. 
Evliya Çelebi’nin 
Seyahatnamesi’nde 
‘şehirlerin anası’,  
Âşık Veysel ve  
Pir Sultan Abdal’ın 
‘kendi içinde  
derinleşen’  
şehridir Sivas. 
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Kadim bir şehir Sivas… Beş 
bin yıla yaklaşan bir geçmişi 
var. Hititlerden Roma’ya, Bi-

zans’a ve Selçuklu’ya uzanan Erat-
na, Kadı Burhaneddin, Osmanlı ve 
Cumhuriyetle taçlanan bir şehirdir. 
Bu süreç içerisinde birçok mede-
niyete ev sahipliği yapmış ve her 
dönemde adıyla ve varlığıyla odak 
noktası olarak öne çıkmış bir şehir-
dir. Hititlerin gözde mekânı, Bizans-
lıların askeri theması, Beyliklerin 
başkenti, Selçuklu’nun önde gelen 
şehri, Osmanlı’nın eyalet merkezi 

ve Cumhuriyet’in kuruluş karargâ-
hıdır. Milli Mücadele’ye “emin bir 
belde” olarak ev sahipliği yapan 
“Cumhuriyet’in temellerinin atıldı-
ğı” bir şehirdir. Bu şehirde Selçuklu 
Sultanı İzzettin Keykavus’un, Sivas 
Sultanı Kadı Burhaneddin’in ve Os-
manlı Şehzadelerinin kabirleri bu-
lunmaktadır. Doğu seferlerine çıkan 
Osmanlı padişahlarının konakladığı 
şehirdir Sivas.

Her şehrin bir ruhu vardır. Sivas, 
tarihten bugün taşıdığı birikimiyle 
ticaretten sanata birçok özelliği ya-
nında Sivas bir eğitim ve yönetim 
merkezidir. Bundan 800 yıl önce 
dini ilimlerin yanında tıp ve pozi-
tif ilimlerde çağının en önde gelen 
bir eğitim üssüdür adeta... Bugün 
bile mimarisiyle insanı hayretler 
içinde bırakan Divriği ilçesinde ve 
Sivas’taki iki ayrı şifahane, o dö-
nemin başka ülke ve kıtalarında 
bulunmayan tıp alanında araştırma 
ve tedavi merkezidir. Yine yönetim 
olarak Bizans dönemindeki “askeri 
thema”, Danişment, Kadı Burha-
neddin ve Eratna Devletlerinin baş-
kentidir, Osmanlı’nın eyalet merke-
zidir. Anadolu coğrafyasının askeri 
ve idari açıdan yönetildiği merkez 
hüviyetindedir.

Sivas, tarihin her döneminde, bu-
lunduğu coğrafyanın ve toprakla-
rında kurulan her yönetimin ve me-
deniyetin en önemli şehirlerinden 
birisi olmuştur hep… Sivas, coğrafi 
konumu, askeri ve ekonomik yapısı 
itibarıyla tarihin kırılma noktaların-
da meydana gelen olaylara tanıklık 
etmiştir. 

Sivas tarihte 
önemli bir yeri 
olan ilimizdir. Bu 
bağlamda Sivas’ın 
tarihsel geçmişinde 
öne çıkan dönüm 
noktalarından 
bahsedebilir 
misiniz?

Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası 

Şifaiye Medresesi
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4 Eylül Sivas 
Kongresi Türkiye 
Cumhuriyeti’ne 
giden yolda 
önemli bir dönüm 
noktasıdır. 
Kongre’nin 100. 
yılında Valilik olarak 
yapılan çalışmalar 
ve etkinlikler 
nelerdir?

2019 yılı 4 Eylül Sivas Kongre-
si’nin 100. yılı olması müna-
sebetiyle Cumhurbaşkanımız 

Recep Tayyip Erdoğan, 4 Eylül’de Si-
vas’a bir ziyaret gerçekleştirerek Millî 
Mücadele ruhuna vurgu yapmış, 
vatandaşlarımızın coşkusuna ortak 
olmuştur. Cumhurbaşkanlığımızın 
genelgesi ile de kültürden sanata, 
spordan eğitime kadar 7’den 70’e 
toplumumuzun her kesimiyle 100 
yıl önce ecdadımızın ortaya koyduğu 
milli birlik, beraberlik ve dayanışma 

ruhunun bugün de canlı tutulmasına 
yönelik çalışmalar ortaya konulmuş-
tur. Bu kapsamda, Sivas Kongresi’nin 
100. yılının Sivaslılara ve ülkemize 
yakışır şekilde kutlanması amacıyla 
Valiliğimiz koordinesinde Cumhur-
başkanlığımızın, bakanlıklarımızın ve 
kurumlarımızın maddi-manevi des-
teğiyle 100’den fazla etkinlik hayata 
geçirilmiştir. Bu etkinliklerde, “100 
Yıl Önceki Ruhla” sloganı kullanılarak 
4 Eylül Sivas Kongresi’nin ruhu canlı 
tutulmuş ve milli coşku, kongre he-

Sivas kongresinin Canlandırılması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
Sivas Kongresi’nin 100. Yılında  
Halka Sesleniyor

89
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yecanı ülke geneline yayılarak büyük 
ses getirmiştir.

Millî Mücadele yıllarında ortaya ko-
nan milli birlik-beraberlik ruhunun, 
Sivas’tan başlayarak ulusala taşın-
masında, her kesime hitap eden et-
kinliklerimizin yıl boyu sürmesinde; 

başta TBMM Milli Savunma Komis-
yonu Başkanı Sivas Milletvekilimiz 
İsmet Yılmaz’a, Sivas Milletvekilleri-
mize, ilimiz bürokratlarına, ilçe kay-
makamlıklarımıza, il genel meclis 
başkanı ve il genel meclisi üyeleri-
mize, sponsorlarımıza, en önemli 

paydaşımız olan Sivas Belediyesi 
başta olmak üzere kurum-kuruluş, 
basın mensuplarına ve STK’larımıza 
kısaca destek veren, emeği geçen 
herkese, her kesime ve personeli-
mize bir kez de sizlerin vesilesi ile iç-
tenlikle teşekkürlerimi sunuyorum.

Sivas Kongresi’nin 100. Yılı Etkinliklerinden Görseller 
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Sivas, 28.619 km2’lik yüzölçümü 
ile ülkemizin ikinci büyük ilidir. Üç 
bölgeye yayılan geniş coğrafyası 

ile sekiz şehre komşu olan Sivas, ula-
şım açısından önemli bir kavşak nokta-
sıdır. Bu durum jeopolitik olarak Sivas’a 
önemli bir misyon yüklemektedir.

Sivas, tarihin derinliklerinden gelen 
Hitit, Urartu, Frig, Roma, Bizans, Da-
nişmentli, Eretna, Selçuklu ve Osman-
lı dönemlerinin medeniyetiyle yoğ-
rulmuş, bin yılı aşkın bir zaman süreci 
içerisinde, yılların birikimiyle oluşan 
zengin bir kültürel dokuya sahiptir. 
Bin yıla yaklaşan bu süreç tamamen 
Türk hâkimiyetinde geçmesi nedeniy-
le farklı kültürlerin etkisine girmeden 
varlığını sürdürmüştür. Sivas, bugün 
ev sahipliği yaptığı tüm medeniyet-
lere ait mirasları yüksek bir bilinç ile 

korumaktadır. Barındırdığı bu hazine, 
Sivas’ın kültür ve turizm alanındaki 
potansiyelinin önemli bir parçasıdır.

Sivas’ın en temel ekonomik faaliyeti 
elbette tarım ve hayvancılıktır. Top-
lam 2.848.800 hektar alana sahip il 
topraklarının % 40’ını tarım, %41,43 
çayır-mera, %12,17’sini orman ve 
fundalık, %6,40’ını da tarım dışı alan-
lar oluşturmaktadır. Yapılan yatırım-
larla bugün 310.000 hektarın üzerin-
de bir alan sulanabilmektedir. Sivas 
ayrıca geniş coğrafyasının verdiği bir 
avantajla mikroklimal iklim özellikleri 
gösteren alanlara sahip bir şehirdir. 
Bu da elbette ürün çeşitliliğini doğ-
rudan etkilemektedir. Bununla birlik-
te geniş çayır-mera alanları ile Sivas 
hayvan varlığı açısından da ülkemizin 
önemli şehirlerinden biridir.

Sivas, tarihi ve 
kültürel varlıkları, 
sanayi, ticaret, 
tarım potansiyeli, 
doğal kaynakları, 
turizmi, yaşam tarzı 
ve gelenekleri ile 
tanınan illerden 
biridir. Bu bağlamda 
İl’in sahip olduğu 
potansiyelin 
yeterince 
değerlendirildiğini 
düşünüyor 
musunuz? Bu 
konuya yönelik 
çalışmalardan söz 
edebilir misiniz?
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Belirttiğimiz tüm bu özellikler, Sivas’ın 
potansiyeli açısından bizim için bazı 
temel göstergelerdir. Fakat daha ge-
niş bir perspektifte bakacak olursak; 
bir ilin potansiyelini durağan bir var-
lık sistemi olarak göremeyiz. Yaşanan 
küresel değişimleri, konjonktürel ge-
lişmeleri ve oluşan yeni trendleri de 
bir ilin potansiyelini önemli oranda 
etkileyen hususlar olarak görüyorum. 

Aynı zamanda yapılan her yatırım, bir 
ilin potansiyel alanını ve yelpazesini 
daha da genişletiyor. 18 yıl önceki Si-
vas’ın potansiyeli ile bugünkü potan-
siyeli arasında bir değerlendirme ya-
parken tüm bu hususların da iyi analiz 
edilmesi gerekiyor. 

Sivas’ın kültür ve turizm potansiye-
lini değerlendireceksek Yüksek Hızlı 
Tren yatırımını, Tarım ve Hayvancı-

lığı değerlendireceksek son 20 yıl 
içerisinde yapılan barajları, Ekono-
miyi ve Sanayiyi değerlendireceksek 
Demirağ Organize Sanayi Bölgesi ve 
Lojistik Köyü birlikte değerlendir-
memiz gerekiyor. 

Sivas bugün var olan potansiyeli her 
alanda yeni yatırım ve projelerle ge-
liştirmeye ve bu potansiyeli daha iyi 
kullanmaya çalışan bir şehirdir. 

Organize Sanayi Bölgesi ASELSAN Hassas Optik 

Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (I. OSB) Gökçeler Makine 
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Sivas, her alanda üretimi hedef 
alan bir şehir. Bu anlamda önü-
müzdeki yıllarda ülke ekonomi-

sine katkılarının, bugünün çok üzerin-
de olabileceğini söyleyebiliriz. Genel 
olarak değerlendirecek olursak; 

Sivas’ın en önemli ihracat alanı el-
bette yer altı kaynakları. Sivas, ma-
dencilik açısından önemli bir şehir. 
Sivas, ülkemizin doğrudan kullanıma 
uygun demir cevheri rezervinin % 
36’sının ve işletilen stronsiyum ya-
taklarının bulunduğu tek bölgedir.

Son dönemlerde Sivas, adını sa-
vunma sanayisinde de duyurmaya 
başlamıştır. Optik alanında ilimizde 
bulunan Aselsan Hassas Optik A.Ş. 
yerli ve milli bir üretim modeli ile 
ilimizde faaliyet göstermektedir.

Özellikle tekstil konusunda bir-
çok firmaya ev sahipliği yapan 1. 
OSB’nin yanında altyapı çalışmaları 
devam eden Demirağ OSB ve Lojis-
tik Köy ile Sivas, yakın bir gelecekte 
ülkemizin önemli yatırım üslerinden 
biri haline gelecektir.

Bölgeye yapılan en büyük yatırım-
lardan biri olan Ankara - Sivas Yük-
sek Hızlı Tren projesinin hayata geç-
mesiyle özellikle Turizm alanında 
Sivas, yeni bir cazibe merkezi haline 
gelecektir.

Sivas’ın ülke ekonomisine en önemli 
katkısı şüphesiz Tarım ve Hayvancı-
lık alanındadır. Son yıllarda “Üreten 
Çiftçi, Gelişen Sivas” hedefiyle ürün 
çeşitliliği, sözleşmeli çiftçilik ve ta-
rımsal sanayi üzerine önemli bir ivme 

kazanan Sivas, Anadolu topraklarının 
bereketini gelecekte de tüm ülkeyle 
paylaşmaya devam edecektir.

Organize Sanayi Bölgesi Tayfx Hassas Optik Demirağ OSB

İlin sanayi, ticaret, 
ulaştırma, tarım, 
kültür-turizm 
ve istihdam 
potansiyelini 
değerlendirerek; 
Sivas’ın farklı 
alanlarda sahip 
olduğu potansiyelin 
ülkemize ve ülke 
ekonomisine 
katkıları 
konusundaki 
düşüncelerinizi 
bizimle paylaşır 
mısınız?
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Sivas ilinin ileriye 
dönük vizyonu nedir? 
Cumhuriyet’in 100. 
Yılı’nda Sivas’ı nerede 
görmek istersiniz? 
Bununla ilgili bir yol 
haritanız var mı?

Eylemsiz vizyon, yalnızca bir 
hayal; vizyonsuz eylem zaman 
kaybıdır. Vizyona dayanan 
eylem ise dünyayı değiştirebilir.

Joel Barker

Stratejik bir planlamanın en 
önemli adımı elbette bir rota 
çizmek, bir vizyon ortaya koy-

maktır. Tepeden inme bir anlayış ile 
ortaya konulan bir vizyonun gerçek-
çi olabileceği düşüncesinde değilim. 
Aksine bir şehrin vizyonu, o şehrin 
tüm kesimlerinin ortak iradesinin ve 
beklentilerinin bilimsel bir anlayış 
ve gerçekçi bir bakış açısı ile birleş-
mesiyle mümkün. Biz bu kavrama 
“Ortak Akıl” diyoruz.

“Ölçemezsen bilemezsin, 
bilemezsen yönetemezsin.”

Göreve başladığımızda ilk yaptığımız 
işlerden biri, “Ortak Akılla Yarınlara” 
2018 Sivas Çalıştayı” oldu. Kamu, Ye-
rel Yönetimler, Özel Sektör, Meslek 
Odaları, STK’lar, Akademi Dünyası 
gibi tüm paydaşların görüş ve öneri-
leri doğrultusunda 2023 Vizyonumu-
zu şekillendirdik. Şehir yönetiminde 
ortak aklı hâkim kılacağımızı her fır-
satta ifade ettik. Sonrasında kurum-
larımız, çalıştay raporunu referans 
alarak 2023 hedeflerini ve projelerini 
kamuoyu ile paylaştılar. 

Çalıştay’dan 1 yıl sonra bir değer-
lendirme toplantısı yaptık. Tüm pay-
daşlarımızı tekrar topladık ve hangi 
projede ne aşamada olduğumuzu, 
yapamadıklarımızı, gerekçelerini yine 
paydaşlarımızla paylaştık. Kısacası 
aldığımız ödevleri hep birlikte tekrar 
kontrol ettik. Burada ortaya koyduğu-
muz hesap verebilir ve şeffaf yönetim 
modeli, paydaşlarımız tarafında da 
önemli bir karşılık buldu. 

Çalıştay Değerlendirme Toplantımız-
da ortaya çıkan önemli fikirlerden 
biri de Sektörel Çalıştayların yapıl-
ması oldu. 2020 yılı başında 8 alanda 
Sektörel Çalıştaylarımızı gerçekleşti-
rerek bu sektörlerdeki durumumuzu 
ve potansiyelimizi daha detaylı bir 
biçimde ortaya koymuş olduk. 

Bugün Sivas, rotası, hedefleri belli ve 
her alanda 2023 Hedeflerine doğru 
emin adımlarla yürüyen bir şehirdir. 

Cumhuriyetimizin 100. Yılı olan 
2023’de;

TEMEL hEDEfİMİZ

Jeopolitik ve ekonomik belirsizliklerin 
arttığı, küresel güç dengelerinin yeni-
den şekillenmeye başladığı bir dönem-
de, şehrimizin sahip olduğu tüm kay-
nakları ortak bir anlayış çerçevesinde 
belirlenmiş hedeflere yöneltmek su-
retiyle, riskleri ve tehditleri karşılayabi-
len, fırsatları ise milletimizin kazancına 
dönüştüren, refahı ve adil bölüşümü 
her şeyin üzerinde tutan bir yönetim 
anlayışının hâkim kılınması ve ülkemi-
zin muasır medeniyetler seviyesine 
çıkarılması temel hedefimizdir.

VİZYONUMUZ

Sivas’ta yaşayan insanların, çağın 
gerektirdiği medeni yaşam şartla-
rına kavuştuğu, hizmetlerin daha 
süratli, kaliteli ve ekonomik olarak 
yerine getirilebildiği, sürekli gelişen 
ve değişen bir yönetim anlayışı ile 
kültürel, bilimsel, sosyal ve ekono-
mik gelişmesini tamamlamış Sivas’ı 
dünyada tanınan, bölgesinde cazibe 
merkezi olan bir il yapmaktır.

YOL hARİTAMIZ

Çalıştaylar sonucunda Tarım-Sana-
yi-Turizm eksenli 3’lü bir gelişme 
modeli belirledik. Bunun yanında 
‘Eğitim’i olmazsa olmazımız olarak 
nitelendirdik. Bugün Sivas’ta hayata 
geçirmeye çalıştığımız tüm projeler 
bu gelişme modelinin bir aşaması 
olarak görülmelidir.
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İlimizin eğitimle ilgili temel para-
metrelerine baktığımızda Türkiye 
ortalamalarına göre çok daha iyi 

durumda olduğumuzu söyleyebi-

liriz. Sivas eğitim yatırımları konu-
sunda Türkiye’de en iyi illerden biri. 
Bu nedenle eğitimde hem akade-
mik başarıyı güçlendirecek hem de 
öğrencilerimizin sosyal alanda ge-
lişimlerini destekleyecek projelere 
ağırlık veriyoruz. Yani fiziksel ortam-
lara ruh katmayı hedefliyoruz. Eğiti-
min çok yönlü gelişimi temel alması 
gerektiğine inanıyoruz. Bu yüzden 

Sivas ilinde 
başlamış olan ve 
vizyon açısından 
özellikle önem 
verdiğiniz proje 
ya da projeler var 
mı? Bahsedebilir 
misiniz?

Gelişme modelimizin 3 ana ekseninde yer alan vizyon 
projelerimizden kısaca bahsetmek isterim.

Eğitim



96

ÖZEL DOSYA

çocuk-öğretmen-veli eksenli eğitim 
ortamları oluşturmaya özen göste-
riyoruz.

KÖPRÜ projesi ile öğrencilerimizin 
akademik başarısı üzerinde yoğun-
laştık. İlimizde oluşturulan 17 Kurs 
Merkezi ile öğrencilerimize kapsamlı 
eğitimler verdik. Milli Eğitim Müdür-
lüğümüz tarafından geliştirilen bir 
yazılım ile öğrencilerimizin birebir 
takibini yaptık. Pandemi öncesi çok 
verimli bir dönem geçirdik. Pandemi 
ile birlikte eğitim yöntemlerimizi de-
ğiştirerek online takip ve sınavlarla 
çalışmalarımıza devam ettik.

Projelerimizle alternatif eğitimde 
önde gelen şehirlerden biriyiz. Si-
vas Yetenek Beceri Merkezi, Çocuk 
Eğitim Merkezi ve Bebek Kütüpha-
nesi ve Orman Okulu ve İzcilik Kam-
pı öğrencilerimizin farklı alanlarda 
gelişimlerini destekleyecek özgün 
projelerimiz… Ayrıca 2019 yılından 
itibaren 70’in üzerinde Tasarım ve 
Beceri Atölyelerini de okullarımıza 
kazandırdık.

Öğrencilerimizin spor alanında ge-
lişimlerini sağlamak için de Milli 
Eğitim Müdürlüğümüz ve Gençlik 
Spor İl Müdürlüğümüz işbirliği ile 

KÖPRÜ projesi ile 
öğrencilerimizin 
akademik 
başarısı üzerinde 
yoğunlaştık. İlimizde 
oluşturulan 17 
Kurs Merkezi ile 
öğrencilerimize 
kapsamlı eğitimler 
verdik.
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Spor Sivas projesini hayata geçir-
dik. 2019 yılında 65 bin öğrencimiz, 
2020 yılında ise 45 bin öğrencimiz 
en az bir spor dalı ile tanıştırıldı. Çok 
önemsediğim bir diğer projemiz ise 
Minik Yiğidolar Takımına Sahip Çıkı-
yor projesi. Özellikle kırsalda yaşayan 
55 bin öğrencimiz ile beraber maça 
gidip öğrencilerimizin Sivas’ın tarihi 
mekânlarını gezmelerini de sağladık. 

Sivas bir kış şehri ve eğitimde bunu 
bir fırsata çevirmek için Yıldızdağı 
Kayak Merkezimizde Kayakta Olim-
pik Sporcu Yetiştirme Projesi ile 40 
öğrencimiz, Kışlar Daha Güzel Pro-
jesi ile 64 öğrencimiz profesyonel 
kayak eğitimi aldı. 1500 öğrenci-
miz ise kayak sporu ile tanıştırıldı. İl 
merkezimizde bulunan Kış Sporları 
Eğitim Merkezimizde öğrencileri-

miz eğitimlerine simülatör eşliğinde 
yaz-kış devam ettiler.

Öğrencilerimizin milli manevi de-
ğerlerini güçlendirmek, vatan-mil-
let bağlarını kuvvetlendirmek için 
“Okuyan Gençlik ve Yazan Gençlik 
Ecdadının İzinde” projesini uygu-
layarak öğrencilerimizin Çanakkale 
ruhunu yaşamalarını sağladık.
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Kültür-Turizm alanında bizi bek-
leyen en önemli değişim An-
kara-Sivas Yüksek Hızlı Trenin 

seferlerine başlaması olacak. An-
kara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi 
bölgede önemli değişikliklere neden 
olacak büyük ölçekli bir proje. Biz bu 
gelişmeye yönelik hazırlıklarımıza 
çok öncesinden başlayarak potansi-
yelimizi de bir nevi bu değişime ha-
zırladık. Kısacası Yüksek Hızlı Trenin 
gelişini beklemek yerine, var olan 
örnekleri inceledik, etki analizleri 
yaptık, toplumsal beklentileri ölçtük, 

en fazla etkilenecek sektörleri belir-
ledik. Bu bilgi birikimi ışığında dönü-
şümlerimizi gerçekleştirdik. Kısacası 
yatırımın yaratacağı potansiyeli biz 
en üst düzeyde kullanmak adına 
gereken tüm çalışmaları gününden 
önce tamamlamaya çalışıyoruz.

Yaptığımız tüm analizler sonucunda 
kültür-turizm alanında 4 başlık be-
lirledik.

• Kültürel Değerlerimizin Korun-
ması ve Gelecek Kuşaklara Akta-
rılması

• Kültürel ve Doğal Zenginlikleri-
mizin Bir Turizm Değerine Dö-
nüştürülmesi

• Turizm Hizmet Sektöründe Kali-
tenin Artırılması

• Şehrin Tanıtımının Tek Bir Nokta-
dan Profesyonel Bir El ile Yapılması

hAMİDİYE KÜLTÜR PARKI 

Sivas-Ankara karayolu ile Nuri Demi-
rağ Havaalanı mevkiinde 250 dönüm 
bir alanda yer alan ve Osmanlı zama-
nında Abdülhamit Han’a at yetiştiren 
Tarihi Haralar Bölgesini proje ile bir 
Kültür-Turizm vadisine dönüştürüyo-
ruz. Bölgede yer alan 11 tescilli hara 
yapısının restorasyonlarını tamamla-
mak üzereyiz. Tamamlandığında Mü-
zeleri, Geleneksek Atlı Spor Alanları, 
Organik Pazarı, Engelli Aktif Yaşam 
Merkezi, MiniaSivas’ı, Bilim ve Göke-
vi, Masal Konağı, Kitap Kafesi, Egzotik 
Parkı, Çadır Restoranı, Kır Kahvesi ve 
daha birçok sosyal imkânı ile Hamidiye 
Kültür Parkı şehrimizin önemli cazibe 
merkezlerinden biri haline gelecek.

Kültür Turizm

Hamidiye Kültür Parkı
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alTınKale

Sivas jeotermal kaynaklar açısından 
da zengin bir il. Bu kaynaklardan en 
önemlisi Sivas- Ankara yolu üzerin-
de yer alan Sıcak Çermik. Allah’ın bu 
topraklara bir nimeti olan jeotermal 
kaynağın içerisinde bulunan mina-
reller ve kükürt, doğal ortamında 
kullanıp yüzeyler sarartılarak kazan-
dığımız Altınkale ve Geleneksel Ça-

dır Alanları Projemiz sık sık basında 
“Pamukkale’nin Kardeşi” olarak yer 
aldı ve yoğun ilgi gördü. Altınkale 
yine Sivas’a gelen her insanın gör-
meden gidemeyeceği alanlardan 
biri olacak.

MÜZE KENTİ SİVAS

Müzecilik açısından Sivas’ta çok yo-
ğun bir çalışma yürütüyoruz. 2023’e 

kadar hedefimiz müze çeşitliliğimizi 
20’ye çıkarmak. İsmet Yılmaz Eğitim 
Müzemizin açılışını gerçekleştirdik. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı des-
teği ile yürüttüğümüz Şehir ve Sa-
nayi Mektebi Müzesi, Tarihi Valilik 
Binasında kurulan Kent Müzesi ve 
Gök Medrese Vakıf Müzesi ile ilgili 
çalışmalarımız büyük hızla devam 
ediyor. Bunun yanında Sivas Zanaat-
karlar Müzesi ve Aşık Veysel Ozanlar 

Altınkale

Aşık Veysel Müzesi Aşık Ruhsati Müzesi
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Gökmedrese Vakıf Müzesi Müze Havzası Şehir Sanayi Müzesi

ve Müzik Kültürü Müzesi Türkiye’de 
Müzecilik konusunda vizyon olacak 
önemli çalışmalarımızdan örnekler.

Müze çeşitliliği açısından Spor Mü-
zesi, Savaş Atları Müzesi, Gastrono-
mi ve Mutfak Kültürü Müzesi, Tarım 

Aletleri Müzesi ve Hamam Müzesi 
ile ilgili projelendirme çalışmaları-
mız da devam ediyor.

Atatürk ve Kongre Müzesi 

Arkeoloji Müzesi İsmet Yılmaz Eğitim Müzesi
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YILDIZ DAĞI KIŞ SPORLARI 
VE TURİZM MERKEZİ

Türkiye’nin en genç ve en ekonomik 
kayak merkezi olma özelliğine sahip 
Yıldız Dağı’na farklı konseptler ekle-
yerek hizmet çeşitliliğini artırıyoruz. 
Yapımı devam eden Yıldız Dağı Kış 
Evleri ile Yıldız Dağı yeni sezonda 
bambaşka bir şekilde misafirlerini 
ağırlayabilecek.

Ayrıca yapımı devam eden Sıcak 
Çermik ve Yıldız Dağı Bağlantı Yolu-
nun tamamlanması ile şehrimiz Kış 
Turizmi ile Termal Turizmi bir arada 
sunan ve dünyada örneği çok az 
olan bir tatil imkanı sunmuş olacak.
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Dipsizgöl Şelalesi Gemerek Sızır Şelalesi

Gürün Şuul Kanyonu Kangal Balıklı Kaplıca

Gürün Gökpınar 
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DOĞA TURİZMİ

İlimizde yer alan Gökpınar, Tödürge ve Hafik Göllerimiz 
ile ilgili önemli çalışmalar yürütüyoruz. Çalışmalarımızı 
doğal güzelliği, fauna ve flora özelliklerini koruyan has-
sas bir ekolojik anlayış ile sürdürüyoruz. 

DİVRİĞİ 

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan ve resto-
rasyon çalışmaları büyük bir titizlikle yürütülen Divriği Ulu 
Cami ve Darüşşifası ile Divriği’yi bir bütün olarak değerlen-Eğriçimen Yaylası 

Hafik Gölü Zara Tödürge Gölü

Eğribucak Kayalıkları



104

ÖZEL DOSYA

dirdiğimiz Divriği Arasta Sokak Sağlık-
laştırma ve Seyir Terasları Projesi ile 
Divriği’yi turizm açısından önemli bir 
merkez konumuna getireceğiz.

SİVİL MİMARİ

Şehrimizin kültürel mirasını korumak 
ve gelecek kuşaklara aktarmak adına 
da birçok çalışma yürütüyoruz. Bu 
konuda manevi anlamda bizim için 
önemli olan iki projeyi hayata geçir-
dik. Sivas’ın yetiştirdiği önemli devlet 
adamlarından biri olan Muhsin Yazı-
cıoğlu’nun evini ve bulunduğu hav-
zayı restore ederek bir müze haline 
getirdik. Yine ülkemizin önemli de-
ğerlerinden biri olan Âşık Ruhsati’nin 
köyünde bulunan evi restore ederek 
burayı bir müze haline getirdik.

Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası

Divriği Mescidi Çaltı Çayı Divriği Arasta Sokak 

Muhsin Yazıcıoğlu Müzesi

Âşık Ruhsati Müzesi

Muhsin Yazıcıoğlu Müzesi

Âşık Ruhsati Müzesi
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KANGAL KÖPEĞİ

Şehrimizin en önemli marka de-
ğerlerinden biri de Kangal köpeği. 
Bununla ilgili çok kapsamlı iki ayrı 
çalışma yürütüyoruz. Sivas Mera-
küm Mevkiinde hayata geçirdiğimiz 
Kangal Köpeği Üretim, Eğitim ve Ko-
ruma Merkezi projesiyle Kangal kö-
peğinin doğasına uygun bir yaşam 
alanı içerisinde bilimsel yöntemler-
le ıslahını ve üretimini yapacağız. 
Merkez aynı zamanda Sivas’a gelen 
ziyaretçilerin aileleri ile birlikte can 

dostları ziyaret edebilecekleri sos-
yal donatılara da sahip olacak. Bir 
yandan Kangal köpeğimizi korur-
ken bir yandan da bir turizm değeri 
oluşturacağız. Yine Kangal ilçemizde 
bu merkezle ile entegre çalışacak 
Kangal Köpeği Çiftliğimizi moderni-
ze ediyoruz.

VİSİTSİVAS.COM

Kültür ve Turizm alanındaki önemli 
hedeflerimizden biri de tanıtım fa-
aliyetlerinin tek bir noktadan pro-

fesyonel bir şekilde sürdürülmesi. 
Bu anlamda Sivas Belediyemiz ve 
İl Özel İdaremiz ortaklığı ile kurdu-
ğumuz Kültür A.Ş. ile visitsivas.com 
portalı üzerinden tüm turizm ens-
trümanlarını bir arada kullanarak 
şehrimizin tanıtımını dijital dünyaya 
da taşıyoruz.

visit
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Sivas’ta tarım ve hayvancılık ko-
nusunda son dönemde örnek 
birçok proje yürütüyoruz. Bu-

radaki temel felsefemiz Üretim ve 
Ar-Ge… 

Sivas’ın bu alandaki potansiyelini bi-
limsel bir Ar-Ge mantığı ile en üst 
düzeyde kullanarak ”Üreten Çiftçi Ge-
lişen Sivas” vizyonumuzu belirledik. 
Yerli tohum çalışmalarından endüstri-
yel tarıma, organik arıcılıktan mikrokli-
mal ürün yetiştiriciliğine kadar hemen 
her alanda Sivas’ı tarım ve hayvancılı-
ğın başkenti yapmayı hedefliyoruz. 

SİVAS TEKNİK TARIM 
ANONİM ŞİRKETİ

Tarım ve hayvancılık üzerine birçok 
araştırma ve fizibilite çalışması yap-
tık. Burada temelde gördüğümüz 
bazı sorunlar oldu. Üreticinin ürü-
nü güvenle üretememesi, ürettiği 
ürünü satma problemleri, tohum ve 
yem gibi ana girdilerde yaşanan so-
runlar gibi… Bu sorunları minimuma 
indirme amacıyla Sivas Belediyemiz 
ve İl Özel İdaremiz ortaklığında Si-
vas Teknik Tarım Anonim Şirketi  
(SİVTAŞ)’ı kurduk. 

SİVTAŞ’ı tarım ve hayvancılıkta 
Sivas’ın lokomotifi olacak, Sözleş-
meli Çiftçilik ile çiftçilerimiz için 
güvenli bir liman olacak, piyasayı 
regüle edebilecek bir anlayış ile 
kurguladık.

Bugün inşaatları tamamlanan Yem 
Fabrikası ve Süt İşleme Tesisi ile 
SİVTAŞ yakın zamanda ilk üretimi-
ni gerçekleştirecek. Bunun dışında 
Bal Paketleme, Jeotermal Seracılık 
ve Tohumculuk gibi birçok alanda 
fizibilite çalışmalarına da devam 
ediyoruz.

Tarım ve Hayvancılık

Sivtaş 
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CANLI hAYVAN PAZARI VE OT 
BORSASI 

Tarım ve Hayvancılık konusun-
da DAP desteği ile yürüttüğümüz 
önemli çalışmalarımızdan biri de 
Canlı Hayvan Pazarı ve Ot Borsası 
Projesi. Modern yapısı, teknolojik 
altyapısı ile Canlı Hayvan ve Ot Pa-
zarı Projesi, Şarkışla Hayvan Pazarı 
ile Sivas’ı ülkenin en önemli hayvan-
cılık merkezi haline getirecektir.

TARIMSAL AR-GE MERKEZİ

Tarımsal faaliyetlerin verimli ve 
sürdürülebilir olmasında Ar-Ge ça-
lışmalarının çok önemli olduğunu 

düşünüyorum. Bu anlamda bizim 
en önemli gücümüz akademi dün-
yasında hızla yükselen Sivas Bilim 
ve Teknoloji Üniversitesi. Tarım Bi-
limleri ve Teknoloji Fakültesi ve Va-
liliğimiz işbirliği ile hayata geçecek 
proje ile Toprak Analizleri ve Bitki 
Kliniği üzerine çalışmalar yapılacak 
ve çiftçilerimize bu anlamda danış-
manlık sağlanacak.

hEDEf 1 MİLYON KOYUN

İlimizdeki küçükbaş hayvan varlığı-
nı 1 milyona ulaştırmak adına ha-
yata geçirdiğimiz projelerimizden 
biri de “Köyümde Yaşamak İçin Bir 

‘Sürü’ Nedenim Var”. Ziraat Banka-
sı Genel Müdürlüğü ile yaptığımız 
protokol ile tesislerimizin kapasi-
telerini üst düzeyde kullanabilme-
lerine yönelik faizsiz kredi desteği 
sunuyoruz.

YERLİ VE MİLLİ 
KOYUNCULUKTA ALTERNATİf 
NEfESİMİZ YAPAĞIMIZ

Proje ile koyun yapağından izo-
lasyon malzemesi üreten bir tesis 
kurmayı hedefliyoruz. Fizibilite ça-
lışmalarını tamamladığımız proje ile 
ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı-
mız ile çalışıyoruz.

Canlı Hayvan Pazarı ve Ot Borsası
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Gelişme Modelimizde yer alan 3 
eksenimizden biri de Sanayi. Si-
vas, Sanayi alanında da altyapı 

ihtiyaçlarını hızla karşılayan bir şehir.

100 ÜRETİM VE İSTİhDAM 
KAPISI

‘Cumhuriyet’in 100. Yılında, 100 Üretim 
ve İstihdam Kapısı’ hedefiyle ilimize ya-
tırım çekmek adına topyekûn çalışma-
lar yürütüyoruz. 2019 yılından bu yana 
bu hedef doğrultusunda 43 firmaya 
OSB’mizde yer tahsis ettik. Bu firmaların 
toplam istihdam hedefi 3089 kişi.

DEMİRAĞ OSB VE LOjİSTİK KÖY

Altyapı çalışmaları süren her iki proje 
de Sivas’ın yakın gelecekte bir üretim ve 
lojistik üs haline gelmesini sağlayacaktır. 

GEMEREK OSB

Altyapı çalışmaları devam eden Geme-
rek OSB’de tüm alanlar firmalara tahsis 
edilmiş durumdadır. 

ŞARKIŞLA TARIMA DAYALI 
İhTİSAS OSB

Şarkışla ilçemizde besi alanında faaliyet 
gösterecek 160 Besi Ahırı ve 20.000 bü-
yükbaş hayvan kapasitesi ile Türkiye’nin 
23. Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi 
Bölgemizin kuruluş protokolü bakanlığı-
mızca onaylanmıştır.

İNOVASYON MERKEZİ

Kalkınma Ajansından Güdümlü Proje 
olarak uyguladığımız İnovasyon Merke-
zi Projesinde Prototipleme Merkezi, Dış 
Ticaret İstihbarat Merkezi ve Dönüşüm 
Ofisi gibi alanlarda sanayicilerimize hiz-
met verecektir.

Sanayi ve İstihdam

Demirağ OSB

Lojistik Köy

Şarkışla  Tarıma Dayalı İhtisas OSB



İDARECİNİN SESİ / KASIM / ARALIK

109

Aile, Çalışma ve  
Sosyal Hizmetler
Sosyal politikalar açısından 

yürüttüğümüz çok önem ver-
diğim bir çalışmamız da “Biz 

Varız Projesi”. Devletimizin yüksek 
hassasiyet gösterdiği vatandaşları-
mıza yönelik özel bir takip mekaniz-
ması kurduk. Vatandaşlarımızı evle-
rinde ziyaret ediyoruz. Taleplerini 
dinliyoruz. Geliştirdiğimiz yazılım ile 
talepler ilgili kuruma yönlendiriliyor 
ve karşılık buluyor.

Mahallelerimizde Aile Destek Mer-
kezleri, ilçelerimizde Kadın Yaşam 
Merkezleri kuruyoruz. Ayrıca ka-
dınların ekonomik hayata etkin 
katılımı için “Üreten Kadınlar Aka-
demisi” şeklinde bir üst çatı kura-
rak özellikle Kadın Kooperatifçili-
ğini geliştirmeyi ve bu doğrultuda 
üretim ve istihdama katkı sunmayı 
amaçlıyoruz.
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Osmanlı Dönemi’nde mo-
dernleşme odaklı Tanzimat 
reformlarıyla il özel idare-

leri, kurumsal yapılar olarak ortaya 
çıkmıştır. 1840’da Muhassıllık Mec-
lisleri, 1842’de Memleket Meclis-
leri ve 1849’da Eyalet Meclisleri ve 
Sancak Meclisi uygulamaları İl Ge-
nel Meclisi’nin ilk örnekleridir. Os-
manlı’da eyalet sisteminden vilayet 
sistemine geçiş, 1864 Tuna Vilayet 
Nizamnamesi ile gerçekleştirilmiştir. 
Uygulamayı yaygınlaştırmak ama-
cıyla 1867’de yeni bir Vilayet Nizam-
namesi hazırlanmıştır. 1864 ve 1867 
Nizamnamelerini tamamlamak, vila-
yet uygulamasının aksayan yönlerini 
iyileştirmek, görev ve yetki dağılımı-
nı daha açık ve düzenli hale getirmek 
amacıyla 1871’de İdare-i Umumiye-i 
Vilayet Nizamnamesi yürürlüğe gir-
miştir. Merkezi otoriteyi etkin kılma 
ve adem-i merkeziyetçilik ilkesinden 
ziyade merkeziyetçi yaklaşıma hiz-
met etmek maksadıyla bu nizamna-
me ile illerde Vilayet İdare Meclisi ve 

Vilayet Umumi Meclisi kurulmuştur. 
1876 Kanun-i Esasi vilayet yöneti-
mini konu almakta ve vilayetlerin 
yönetimini yetki genişliği ve görevler 
ayrılığı ilkelerine dayandırılmış, idare 
meclisi ve vilayet umumi meclisi uy-
gulamaları anayasal güvenceye ka-
vuşmuştur. İllerde genel ve özel idare 
şeklinde ikili yapının temeli atılmıştır.

II. Meşrutiyet’in ilanından sonra 
düzenlemeler devam etmiştir. 1913 
yılında yürürlüğe konulan İdare-i 
Umumiye-i Vilayet Kanunu Muvak-
kat-ı ile il özel idareleri tüzel kişilik 
kazanmış ve valilikler güçlendirilmiş-
tir. Bu kanun geçici olarak düzenlen-
mesine rağmen, yetmiş dört yıl yü-
rürlükte kalmış 1987’de kabul edilen 
kanunun çerçevesini oluşturmuştur. 
Vilayet Kanunu olarak adlandırılan 
kanun 149 maddeden oluşmakta 
ve 75. maddeye kadar genel idare-
yi, diğer maddeler ise özel idareyi 
düzenlemektedir. Kanunun ilk bölü-
mü 1929 yılında kaldırılmış ve illerin 
genel yönetimi 1426 sayılı Vilayet 
İdaresi Kanunu ile yeniden yapılandı-
rılmıştır. İl özel idarelerini ilgilendiren 
ikinci bölüm ise 1921’den günümü-
ze çok sayıda değişikliğe uğramış ve 
en kapsamlı değişiklik 1987 yılı 3360 
sayılı ve 2005 yılı 5302 sayılı İl Özel 
İdaresi Kanunu ile yapılmıştır.

5302 sayılı Kanun ile reform adımları 
oldukça ilerici nitelikte olmuştur. En 
radikal kararlar, 2012 yılında 6360 
sayılı Kanun ile alınarak reform adım-
larında ilerleme kaydedilmesi amaç-
lanmıştır. Bu kapsamda, 6360 sayılı 
yasa ile birlikte Türkiye’de büyükşehir 
belediye sayısı 30’a çıkarılmış ve bu 
alanlarda il özel idareleri kaldırılmış, 

köyler ve beldeler mahalleye dönüş-
türülmüştür. 30 büyükşehir belediye-
sinde il özel idareleri kaldırılmış, 1592 
belediye ve 16.082 köy mahalleye 
dönüştürülmüş ve 27 yeni ilçe kurul-
muştur. Bu rakamlarla görülmektedir 
ki il özel idarelerinin yüzde 36’sının, 
belediyelerin yüzde 53’ünün, köyle-
rin ise yüzde 47’sinin kaldırıldığı orta-
ya çıkmaktadır. Böylelikle Türkiye’de 
yerel yönetim sistemi idari yapılan-
mada, mali kaynakların dağıtımında, 
siyasal coğrafyada, yerel hizmetlerin 
sunumunda ve son olarak imar ve 
planlama düzeni gibi alanlarda köklü 
değişimlere sahne olmuştur.

2005 tarihli 5302 sayılı yasa il özel 
idarelerinin yapısını ve yönetim 
sistemindeki ağırlığını tümüyle de-
ğiştirmiştir. Bu yasayla Cumhuriyet 
tarihi boyunca valilik kurumunun 
yönetiminde ve denetiminde faali-
yet göstermiş olan il özel idaresi, il 
çapındaki işlerin genel yetkilisi hali-
ne getirilmiş ve sistem “idari ve mali 
özerklik” ilkesine göre yeniden ta-
nımlanmıştır. 5302 sayılı yasa, il özel 
idaresinin, “sayılarak sınırlandırılmış 
yerel işleri yapan bir idare” olma 
durumuna son vermiştir.

“İdari vesayet yetkisinin 
kullanılmasında da merkezin 
temsilcisi olan valinin aynı 
zamanda yerel idarede geniş 
yetkilerle donatılması, iş ve 
işleyişin daha hızlı ortaya 
konmasını sağlamakta…”

Merkezî yönetimin temsilcisi sıfatıyla 
merkeze karşı sorumlulukları bulu-

Son olarak 
Dergimizin bu 
sayısında kapak 
konusu olarak yer 
verilecek olan, 
“il özel idaresi” 
konusu ile ilgili 
düşüncelerinizi 
öğrenebilir miyiz?
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nan valinin aynı zamanda yerel yö-
netimin başı olarak görevlendirilmiş 
olması her şeyden önce dünya ülke-
lerinde desteklenme eğilimleri artan 
yerelleşme gelişmeleri ile paralel bir 
noktada kendini gösterir. Yine idari 
vesayet yetkisinin kullanılmasında 
da merkezin temsilcisi olan valinin 
aynı zamanda yerel idarede geniş 
yetkilerle donatılması, iş ve işleyişin 
daha hızlı ortaya konmasını sağla-
makta, zaman kavramının çok önem-
li olduğu bir dönemde bürokrasiye 
takılmadan yatırımların hem sağlıklı 
işlemesi hem de kontrollü gerçekleş-
mesine zemin hazırlamaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 
kendisine özel, özellikle doğu soru-
nu olarak bilinen bir takım hassas 
dengelerinin olması, yerel politika-
larının belirlenmesi ve uygulanması 
açısından her zaman önemli olmuş-
tur. Her bölgenin farklı ekonomik 
dinamikleri, tarım kültürü, kültürel 
geçmişi, etnik ve coğrafi belirleyi-
cileri vb. gibi özelliklerinin kendi 
içerisinde değerlendirilebilmesi 
ve geliştirilerek ülkesel kalkınma 
potansiyeli oluşturulabilmesi için 
yerel işlerin desteklenmesi gerek-
mektedir. Devlet içerisinde kamu 
hizmetlerinin görülmesinde birlik 
ve uyumu sağlamak, ekonomik ve 
toplumsal kalkınma dinamikleri ile 
yerel çıkar ve gereksinmeleri bir-
leştirmek, yerel yönetimlere verilen 
yetkinin ulusal çıkarlara ters düş-
memesi için gerekli kontrolü sağla-
yabilmek için merkezin yerel üzerin-
deki kontrol ve denetimini sınırları 
belirlenmiş bir şekilde düzenlemek 
gerekmektedir.

“İl özel idareleri ile daha 
hızlı adımlar atılarak, 
engel teşkil eden hususlar 
üzerinde kolaylıkla çözümler 
sağlanmaktadır.” 

Etnik çeşitliliğin ekonomik gelişmiş-
likle uzlaşı sağlayacağı başlangıçlar, 
hem sosyo-kültürel çeşitliliği bir 
zenginlik olarak muhafaza edecek, 
hem de yerel dinamikler, sağlam 
bir ulus bilinci çatısı altında ülkesel 
bütünleşme ve kalkınmaya hizmet 
edecektir. Ülke ve şehir olarak ya-
şadığımız bu coğrafya da imkân ve 
kaynakların ekonomik performansı-
nı mümkün olan en yüksek düzeye 
çıkarmak ve etkin ve verimli kullanı-
mını sağlamak üzere bir dizi iyileş-
tirmeler yapmak zorunluluğu vardır. 
Kamusal mal ve hizmet üretiminde 
toplumun öncelikleri gerçekleşti-
rilirken maliyetlerle üretim düzeyi 
ilişkisinin gözetilmesi ve kaynakların 
daha etkin ve verimli kullanımı esas-
tır. Diğer yandan koordinasyonu ge-
rektirir konuların çokluğu il özel ida-
relerinin en önemli noktasıdır ve bu 
anlamda daha hızlı adımlar atılarak, 
engel teşkil eden hususlar üzerinde 
kolaylıkla çözümler sağlanmaktadır. 

Türkiye gibi büyük bir coğrafyada 
kamu hizmetlerinin yerelden de 
yürütülmesi hem merkezin yükünü 
hafifletecek hem de soruna haiz böl-
geler kendi içerisindeki problemleri 
daha hızlı, daha verimli ve kontrollü 
şekilde aşacaktır. Yerel yönetimleri 
dışlayarak ya da ikinci planda tuta-
rak, sadece merkezden yönetimle 
devleti güçlü kılmak eksik bir anlayış, 
çağın gelişen devingenliğine uyum-
suzluktur. Bugün yaşanan bazı so-

runların temelinde, merkeziyetçiliğin 
bu denli yoğun olması yatmaktadır.

“Yerel yönetim sisteminde 
halkın yönetime direk 
katılması ve katkıda 
bulunması da çok 
önemlidir.”

Merkezî yönetimin kontrol ve de-
netimi altında bulunan il özel ida-
relerinin seçilmiş organlarının yerel 
ihtiyaçların belirlenmesi, yerel nite-
likli kararların alınması, politikalar 
belirlemesi ve uygulayabilmesi ko-
nusunda tam anlamıyla çok işlevsel 
bir görev yürüttüğü açıktır. Merkeze 
olan bağlılığı ve merkezin temsilci-
sinin kontrolü altında merkezî yö-
netimin taşra teşkilatlarının biraz 
daha yetkilendirilmiş hali olan özel 
idareler, 6360 sayılı yasa ile büyük-
şehir belediyesi olarak, tüzel kişilik-
leri sona eren uygulamalarda yerel 
yönetim ve yerel demokrasi anlayı-
şının daha zor olduğu, özellikle Sivas 
gibi 1250’ye yakın köy sayısına sahip 
yerleşim bölgelerinde yönetimin ve 
hizmet götürmenin çok daha maddi 
ve manevi ağırlığı aşikardır. Yerel yö-
netim sisteminde halkın yönetime 
direk katılması ve katkıda bulun-
ması da çok önemlidir. Halkın kendi 
kendini yönetmesi ve hizmetlerini 
kendi eliyle dağıtması ise demok-
ratik anlayışa önemli katkılar sağlar. 
Hizmetlerin, projelerin ve yatırım-
ların şehirlere kazandırılmasında el 
birliği, ortak akıl ile hareket eden il 
genel meclisi de bu minvalde çok 
önemlidir. Hizmetlerin daha akılcı 
ve kısa sürede yürütülmesi, acil ih-
tiyaçların yöre halkı tarafından biz-
zat bilinmesi nedeniyle ihtiyaçların 
görülmesinde öncelik sırasına göre 
hareket edilmesi, kırtasiyeciliğin 
azalması önemli unsurlardır.

Tüm bu anlatılanlardan yola çıkarak 
il özel idarelerinin yerel gelişmede 
çok önemli işlevleri olduğunu düşü-
nüyor, özellikle geniş coğrafyaya sa-
hip illerde kırsala hizmetlerin planlı 
ve sorunsuz gittiğini gözlemliyoruz.


