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İçişleri Bakanlığı 
İller İdaresi Genel 
Müdürlüğünün, tarihsel 
perspektif ile Bakanlık 
teşkilat yapısındaki 
konumu hakkında bilgi 
verebilir misiniz?
Sözlerime başlamadan önce İdareci-
nin Sesi Dergisinin bu sayısında, Ge-
nel Müdürlüğümüze yer verdiğiniz 
için teşekkür etmek istiyorum. Bu ve-
sileyle bütün meslektaşlarımıza saygı 
ve muhabbetlerimi sunuyorum.

İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 
tarihini, 1836 yılında II. Mahmud ta-
rafından kurulan Dâhiliye Nezareti 
ile başlatmak sanırım yanlış olmaya-
caktır. Bu noktada belirtmek isterim 
ki, Dâhiliye Nezareti esasen, Tan-
zimat’ın hemen öncesinde siyasal 
ve bürokratik sistemlerde başlayan 
yapısal ve işlevsel farklılaşma sonu-
cunda ve toplumsal bir ihtiyacın ge-
reği olarak ortaya çıkmıştır.

Dâhiliye Nezareti’nin teşkilat ya-
pısını düzenleyen ve birimlerin 

görevlerini belirleyen 1913 tarihli 
“İdare-i Umumiye-i Vilayet Kanunu 
Muvakkati” ile Genel Müdürlüğün 
teşkilat yapısı şekillendirilmiş olup 
o zamanki adı “İdare-i Umumiye-i 
Vilayet Müdüriyeti”dir. Ardından, 
1930 yılında çıkarılan kanunla yapısı 
yeniden düzenlenmiş ve adı “Vila-
yetler İdaresi Umum Müdürlüğü” 
olarak değiştirilmiştir. Daha sonraki 
yıllarda çeşitli kanunlarla teşkilat ya-
pısında kısmî değişiklikler yapılmış 
ve son olarak 1985 tarihli ve 3152 
sayılı “İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun” ile İller 
İdaresi Genel Müdürlüğü Bakanlı-
ğımız ana hizmet birimleri arasında 
yer almıştır.

İller İdaresi Genel 
Müdürlüğünün görev ve 
sorumlulukları nelerdir?
Genel Müdürlüğümüz temel hak ve 
hürriyetleri esas alarak, insan odak-
lı bir yönetim anlayışı ve misyonu 
doğrultusunda Bakanlığımızın “Gü-
nünden ve Geleceğinden Emin Tür-
kiye” vizyonu ile görev ve hizmet-
lerini ifa etmektedir. Bu çerçevede 

İller İdaresi Genel Müdürlüğümüze 
hem Bakanlığımız merkez teşkilat 
yasası hem de İl İdaresi Kanunu 
uyarınca çok farklı görev ve sorum-
luluklar verilmiştir.

En başta söyleyebileceğim görevler 
arasında; mülki idare birimlerinin 
kurulmasına, kaldırılmasına, sınır ve 
adlarının değiştirilmesine, merkez-
lerinin belirtilmesi ve köy kurulması 
gibi doğrudan mülki idare birimle-
rine yönelik çalışmalar bulunmak-
tadır. Bunun yanında, il ve ilçelerin 
idaresine, yardım toplanmasına, 
taşınmaz mal zilyetliğine ait mev-
zuatın uygulanmasını takip etmek, 
mülki protokol ve merasim hizmet-
lerini düzenlemek, 5233 sayılı Ka-
nun kapsamında valiliklerden gelen 
talepler doğrultusunda ödeneklerin 
aktarılması işlemlerini yürütmek 
gibi görev ve sorumluluklarımız da 
bulunmaktadır.

İller idaresi isminden de anlaşılaca-
ğı üzere il ve ilçelerin genel ve özel 
durumlarına ait bilgileri toplayan ve 
bu vasfı ile bir anlamda Bakanlığımı-
zın merkez ve taşra arasında köprü 
görevini üstlenen bir birimidir.

İçişleri Bakanlığı 
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İller İdaresi Genel Müdürlüğü
İller İdaresi Genel Müdürü  
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Sözünü etmiş olduğum bu vazife ve 
sorumlulukların yanında, özellikle 
son yıllarda Genel Müdürlüğümü-
ze tevdi edilen diğer bazı öncelik 
ve önem arz eden hususlarda da 
vazife üstlenmiş durumdayız. Örne-
ğin, 112 Acil Çağrı Merkezi Projesi 
kapsamında sürdürülen çalışmalar, 
sınır güvenliği ve yönetimine yöne-
lik yapılan faaliyetler, güvenlik koru-
cularımıza yönelik işlemler, güvenlik 
koordinasyonuna ilişkin görevler, 
15 Temmuz darbe girişimi mağ-
durlarına yönelik işlemler ile şehit 
ve gazilere yönelik nakdi tazminat 
ödemeleri bu yeni görevlerimiz 
arasındadır. Genel Müdürlüğümüze 
emanet edilen bu önemli vazife ve 
sorumluluklar dikkat edileceği üze-
re; hem doğrudan vatandaşlarımıza 
hizmet götürülen alanlara temas 
etmekte hem de ülkemizin genel 
güvenliğini ilgilendiren bir hüviyeti 
bünyesinde barındırmaktadır.

Bahsetmiş oluğum bu önemli ve 
hassas konular, gerek hükümet po-
litikalarımız çerçevesinde gerekse 
Bakanlığımızın üstlenmiş olduğu 

yurdun iç güvenliğine yönelik temel 
kamu hizmetlerine ilişkin olup, Ba-
kanlığımızın diğer birimleri ile işbir-
liği ve koordinasyon içerisinde en 
etkin şekilde sürdürülmektedir.

Bu görev ve 
sorumluluklarınızı yerine 
getirmek için nasıl bir 
iç yapılanma ve insan 
kaynağına sahipsiniz?
Genel Müdürlüğümüzün görev ve 
sorumluluk sahasında yer alan, az 
önce ayrıntılı şekilde sözünü etmiş 
olduğum bu görev ve hizmetleri 
şahsımla birlikte mülki idare kökenli 
bir genel müdür yardımcısı ve altı 
daire başkanımız ile birlikte toplam 
yüz otuz beş çalışanımızla yürüt-
mekteyiz.

İç yapılanmamız hakkında kısaca 
birkaç kelam etmek gerekirse, gü-
venlik koordinasyonuna ilişkin ve 
bunun yanında sınır yönetimi ala-
nında ve güvenlik korucularına yö-
nelik iş ve işlemler hususunda da 

önemli bir yapılanma sürecinden 
geçtiğimizi belirtmek isterim. Birkaç 
örnek vermek gerekirse, 2008 yılın-
da Müsteşarlık Makamına bağlı ola-
rak teşekkül ettirilen sınır yönetimi 
bürosunun şuan geldiği noktadan 
söz edilebilir. Sınır yönetimi büro-
su, yapısal bir dönüşüm geçirerek, 
2015 yılı içerisinde Genel Müdürlü-
ğümüz çatısı altında faaliyet yürüt-
meye başlamıştır. Ve giderek artan 
bir yoğunluk içerisinde çalışmalarını 
sürdürmektedir.

Benzer şekilde, Sayın Bakanımızın 
çok önem verdiği bir konu olan gü-
venlik korucularımıza yönelik iş ve 
işlemlerin daha etkin ve sağlıklı bir 
şekilde yürütülmesi amacıyla, 2016 
yılında korucular şube müdürlüğü-
müzün yapısı genişleyerek Korucu-
lar Dairesi olarak yapılandırılmıştır.

Burada yeri gelmişken güvenlik 
koordinasyonuna yönelik sürdür-
mekte olduğumuz iş ve işlemler 
hakkında ayrı bir parantez açmak is-
tiyorum. Malumunuz olduğu üzere, 
15 Temmuz hain darbe girişiminden 
sonra bazı kurumlarımızın yapısın-

İller idaresi isminden de anlaşılacağı üzere il ve ilçelerin genel ve özel 
durumlarına ait bilgileri toplayan ve bu vasfı ile bir anlamda Bakanlığımızın 

merkez ve taşra arasında köprü görevini üstlenen bir birimidir.
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da önemli değişiklikler meydana 
gelmiştir. Kurumsal bazda hayata 
geçirilmiş olan bu yapısal değişiklik-
lerden İçişleri Bakanlığımızın mer-
kez teşkilatına önemli yansımalar 
olmuştur. Yayımlanan KHK’larla Jan-
darma Genel Komutanlığı ve Sahil 
Güvenlik Komutanlığı Bakanlığımıza 
tam olarak bağlanmış ve uzun yıllar 
beklenilen ve bir türlü çözülemeyen 
bir sorun halledilmiştir.

Bu çerçevede hem Jandarma Genel 
Komutanlığı hem de Sahil Güvenlik 
Komutanlığı askeri görevlerinden 
sıyrılarak genel kolluk hüviyetini ka-
zanmıştır. Emniyet Genel Müdürlü-
ğümüz ile birlikte görev üstlenen bu 
üç güzide kurumumuz, Bakanlığımız 
politikaları çerçevesinde gerek du-
yulan alanlarda ve özellikle koor-
dinasyonu gerektiren durumlarda, 
İller İdaresi Genel Müdürlüğümü-
zün adeta bir koordinatör genel 
müdürlük şeklinde görev yaptığını 
belirtmek istiyorum. İşte güvenlik 
koordinasyon dairemizin ana faali-
yet alanlarından birisi de bu koor-
dinasyonu gerektiren hususlarda 
görev ifa etmektir.

Yine benzer şekilde başlangıçta bir 
projeyle hayat bulan 112 Acil Çağrı 
Merkezleri konusunda tüm ülke ge-
nelinde sürdürdüğümüz çalışmalar 
belli bir noktaya gelmiş ve proje ola-
rak başlayan bu görev, Genel Müdür-
lüğümüz çatısı altında bir daire baş-

kanımızın sorumluluğunda görev icra 
edilen önemli bir hüviyet kazanmıştır.

Sizler de takdir edersiniz ki; sözünü 
etmiş olduğum bu görev ve sorum-
luluklardan da anlaşılacağı üzere, 
organizasyon yapımızda hali hazır-
da sürdürülen işlerin genişlemesiy-
le birlikte Genel Müdürlüğümüze 
tevdi edilen yeni görev alanlarıyla 
birlikte, iç yapılanma ve insan kay-
nağımızda niceliksel artışlar mey-
dana gelmiştir. Böylelikle örgütsel 
şemamız genişlemiştir. Bizim diğer 
mesai arkadaşlarımızla birlikte ana 
hedefimiz, niceliksel büyümeyi nite-
liksel olarak da tamamlamak ve bu 
sayede yapılan çalışmalar ile sunu-
lan hizmetlerin süratli olmasını bu-
nunla birlikte kaliteli fikir üretimini 
gerçekleştirmektir.

İller İdaresi Genel 
Müdürlüğünün son 
3 yılda yürüttüğü 
faaliyetler nelerdir? Bu 
faaliyetler birimin etkin 
ve verimli çalıştığının 
bir göstergesi olarak 
değerlendirilebilir mi?
Genel Müdürlüğümüz; illerin ida-
resi, il ve ilçelerin genel ve özel 
durumlarına ilişkin iş ve işlemlerin 
yürütülmesi, kanunda sayılmayan 
ve Bakanlığın diğer birimlerini ilgi-
lendirmeyen konularda Bakanlıkça 
verilen diğer görevleri de yerine 
getirmek gibi çok geniş kapsamlı ve 
fonksiyonel görev ve yetki alanına 
sahip bir birimdir.

Kanunla kendisine verilen bu gö-
revlerin yanında Genel Müdürlüğü-
müz tarafından ülke güvenliğine ve 
vatandaş memnuniyetine yönelik 
önemli proje ve faaliyetler de yürü-
tülmektedir.

Bu projelerden biri olan 112 Acil 
Çağrı Merkezleri Projesi bir hükümet 
programı olup, Bakanlığımız tarafın-
dan yürütülen prestij projelerden 
birisidir. Birden fazla olan acil çağrı 
numaralarının, tek numara (112) 
altında toplanmasını amaçlayan Acil 
Çağrı Merkezleri Projesi kapsamın-
da, bugüne kadar 24 ilimizde Acil 



69

İDARECİNİN SESİ / MART / NİSAN

Çağrı Merkezleri faaliyete geçirilmiş-
tir. 112 Acil Çağrı Merkezlerinin en 
kısa sürede tüm illerimizde faaliyete 
geçirilmesi doğrultusunda çalışmala-
rımız devam etmektedir.

Yine Genel Müdürlüğümüzün so-
rumluluğunda bulunan Entegre Sınır 
Yönetimi faaliyetleri kapsamında; 
kaçakçılık ve düzensiz göç gibi ya-
sadışı faaliyetleri büyük oranda en-
gelleyerek ülkemizin refahına katkı 
sağlayacak olan Sınır Fiziki Güvenlik 
Sistemleri Projesi ile sınırlarımızı 
daha güvenli ve kontrol edilebilir 
hale getirecek olan sınır aydınlatma 
çalışmaları yürütülmektedir. Yürütü-
len bu milli kaynaklı faaliyet ve proje-
lerin yanı sıra yine bu çerçevede AB 
fonları ile desteklenen 7 projenin de 
çalışmaları devam etmektedir.

Ayrıca bölücü terör örgütüne yöne-
lik güvenlik birimlerimizce yürütü-
len operasyonlara aktif olarak katı-
lan korucularımızın etkinlik, moral 

ve motivasyonunun artırılması için 
çok çeşitli düzenlemeler yapılmış-
tır. Bu kapsamda Genel Müdürlü-
ğümüz bünyesinde Korucular Daire 
Başkanlığı kurulmuş, Geçici Köy 
Korucusu ismi “Güvenlik Korucusu” 
olarak değiştirilmiştir.

Güvenlik korucusu istihdam edilen 
illere; Erzurum, Erzincan, Hatay ve 
Osmaniye illeri dâhil edilmiştir. Ko-
rucularımızın ek tazminatları artırıl-
mış, harcırah alma imkânı getirilmiş, 
aidiyet duygularının geliştirilmesi 
maksadıyla 50.000 güvenlik korucu-
suna kimlik kartı verilmiştir. Bunun 
yanında, özel yazılım yüklenen 1500 
adet akıllı telefon tim komutanlarına 
dağıtılmış, uzun vadeli sigorta kolları 
bakımından 4-a kapsamında sigortalı 
sayılmışlar ve silah, teçhizat, giyim, 
kuşam açısından güvenlik kuvvetleri-
nin standardına çıkartılmışlardır.

15 Temmuz 2016 tarihli hain darbe 
girişimi esnasında demokrasinin ya-

nında yer alarak mağdur olan sivil-
ler ve görevlilere 2330 sayılı Kanun 
kapsamında yapılan nakdi tazminat 
ödemeleri Genel Müdürlüğümüzce 
hızlı bir şekilde yerine getirilmiştir.

Bütün bu proje ve çalışmaların Ge-
nel Müdürlüğümüzün koordinesin-
de vatandaşla buluşma toplantıları, 
spor müsabakalarının güvenliğinin 
sağlanmasına yönelik çalışmalar, el 
yapımı patlayıcı ve uyuşturucu ile 
mücadele konusunda yapılan çalış-
malar ile Bakanlığımız OHAL koordi-
nasyonuna yönelik çalışmalar özve-
riyle yerine getirilmektedir.

İller İdaresi Genel 
Müdürlüğünün 
gelecekte daha etkili ve 
verimli hizmet vermesi 
konusunda görüş ve 
düşünceleriniz nelerdir?
Bakanlığımızın en köklü ana hiz-
met birimlerinden birisi olan Genel 
Müdürlüğümüz, ülkemizin içinden 
geçtiği bu kritik zaman içerisinde, 
önemli sorumluluklar ve görevler 
üstlenmiştir.

Sayın Bakanımızın ve Sayın Müste-
şarımızın talimatları ve yol gösteri-
ciliği çerçevesinde, gelişen yeni olay 
ve durumlar karşısında proaktif bir 
yaklaşımla sorunlara anında çözüm-
ler üretmek, temel şiarımız olmuş-
tur.

Tüm çalışma arkadaşlarımızla, me-
sai mefhumu gözetmeden ve “hal-
ka hizmetin Hakka hizmet” olduğu 
anlayışıyla hareket etmekte ve çalış-
malarımızı bu minvalde sürdürmek-
teyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle sözleri-
mi noktalamak istiyorum. Böyle bir 
fırsatı verdiğiniz için tekrar teşekkür 
ediyor, selam, saygı ve muhabbetle-
rimi sunuyorum.


