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      ÖZET
• İran’da idarenin kuruluş ve görevleri, merkezden yönetim ve yerinden yönetim (ademi-

merkeziyetçi) esaslarına dayanan karma bir yapıya sahiptir.

• Merkezî yönetim, ulusal düzeydeki en güçlü karar alıcı makamlardan oluşmakla birlikte merkez 
teşkilatı ve taşra teşkilatı olarak ikiye ayrılmaktadır. 

• Merkezî yönetimde ulusal düzeydeki en güçlü karar alma kuruluşları sırasıyla; devrim rehberi, 
cumhurbaşkanı, başkan yardımcıları ve bakanları içerir.

• Yerel yönetimler; belediye ve yerel konseylerden oluşmaktadır. İller Yüksek Konseyi, il konseyi, ilçe 
konseyi, bucak konseyi, köy konseyi ve belediye meclisleri; yerel düzeyde ademimerkeziyetçiliğin 
ana bileşenlerini oluşturmaktadır.

• Yerel yönetimlerin, hizmet sunmada halka yakınlığı ve yerel demokrasinin uygulandığı birimler 
olduğu göz önünde bulundurulduğunda; çalışmada İran’da yerel yönetimlerin görev ve yetkileri 
ile organların atanma/seçilme usulleri üzerinde durulmuştur.

• Yasada, İran’da yürütme erkinde en güçlü karar alma organları hükûmet ve bileşenlerinden 
oluşmasına rağmen sahada askerî kurumlar, yargı kuruluşları, milletvekilleri ve diğer önemli 
organların karar alma süreçlerinde yerine göre daha baskın rol aldıkları görülmektedir.

• İran’ın idari yapısında ortaya çıkan yapısal sorunlar; idari yapıda kanun ve yönetmeliklerin 
yetersizliği, kurum ve kuruluşların eş güdümlü çalışmaması, kurumlar arası yapıcı etkileşim 
ve iletişim eksikliği, idari kurumlar arasında görev ve yetki dağılımına ilişkin uyuşmazlıkları 
olarak ortaya çıkmaktadır. 

 Anahtar Kelimeler: İran, İdari Yapı, Merkezî Yönetim, Yerel Yönetim

 SUMMARY
• The establishment and duties of Iran’s administrative structure have mixed characteristics which 

include features of centralization and decentralization.

• Central government, which consists of the most powerful decision-maker institutions, includes 
central organization and local organization.

• The most inf luential decision-makers in the central government include the Supreme Leader, the 
President, Vice President, and the Ministers.

• The local government consists of municipalities and local councils. The Higher Council of 
Provinces, the City Council, the County Council, the District Council, the Village Council and 
the Borough Council represent the primary elements of decentralized administration.

• The local governments are the institutions that put local democracy into action through 
their closeness to the people. So, this study focuses on the duties and authorities of the local 
governments along with the institutions’ methods for appointment/election.

• Even though the most influential decision-making institution in the executive power is the 
government and its institutions before the law, the military centers, judicial institutions, the 
deputies, and other important institutions occasionally play a more dominant role in the field. 

• The structural problems of Iran’s administrative structure are insufficiency of laws and regulations 
in the administrative structure, lack of coordination between institutions, the inadequacy of the 
constructive interaction and communication between the institutions, and the incompatibilities 
of distribution of duties and authorities between the administrative institutions.

        Keywords: Iran, Administrative Structure, Central Government, Local Government
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چكیده
اساساً ساختار نظام اداری در ایران، از لحاظ تأسیس و وظایف و اختیارات، ترکیبی از سیستم متمرکز اداری و سیستم 	 

غیر متمرکز اداری است. 

اداره مرکزی در سطح ملی، متشکل از قوی ترین مقامات تصمیم گیری است و از لحاظ سازمانی، به دو بخش 	 
مرکزی و استانی تقسیم می شود.

در سیستم متمرکز اداری در سطح ملی، قدرتمندترین نهادهای تصمیم گیر به ترتیب عبارتند از: رهبری، رئیس 	 
جمهور، معاونین رئیس جمهور و وزیران.

از مهمترین نهادهای غیر متمرکز در سطح محلی، می توان به شهرداری ها و شورای اسالمی شهر و روستا اشاره 	 
کرد. شورای عالی استانها، شورای عالی استان، شورای شهرستان، شورای شهر، شورای بخش و شورای روستا به 

ترتیب، از اجزای اصلی نظام اداری غیر متمرکز در سطح محلی می باشند.

 اداره محلی نزدیکترین واحد اجرایی به مردم است که دموکراسی محلی در آن اجرا می شود. در این پژوهش، وظایف 	 
و اختیارات اداره های محلی در ایران و رویه های انتصاب/ انتخاب این نهادها مورد بررسی قرار می گیرد.

علیرغم اینکه در قانون، قدرتمندترین نهاد تصمیم گیر اجرایی در کشور، نهاد دولت و اجزای آن است، ولی در شرایط 	 
میدانی و عرصه عمل، نهادهایی مانند مراکز نظامی، سازمانهای قضایی، نمایندگان مجلس و سایر ارگانهای مهم، 

در برخی مواقع نقش مؤثرتری در فرایند تصمیم گیری ایفا می کنند.

نظام اداری در ایران با مسائل ساختاری عمده ای نظیر ناکارآمدی قوانین و مقررات نظام اداری، مداخالت نهادها و 	 
سازمانها در امور یکدیگر، عدم وجود تعامل سازنده و ارتباط ارگانیک میان نهادها و توزیع نامناسب وظایف بین 

دستگاه های اجرایی مواجه است.

كلیدواژه ها: ایران، مدیریت اداری، دولت مرکزی، اداره محلی
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Giriş

Bir ülkenin idari yapısı ve yönetimi, o ülkenin 
kalkınma temellerinden olup hükûmetin verimlili-
ğini ve kabiliyetini yansıtmaktadır. Genel bir tanım-
la idari yönetim kavramı, kamu görevlilerinin kamu 
düzenini sağlamak ve kamu yararını gözetmek ama-
cıyla kamu gücü yetkilerini kullanarak tesis ettikleri 
bir dizi faaliyettir (Mir Muhammedi ve Hasanpur, 
1390, s. 11). Kamu yararı, kamu yöneticilerinin ön-
celiği hâline geldiği takdirde toplumda gelişim de 
sağlanacaktır. Aslında bir ülkedeki yönetim sistemi 
ile idari yapı arasındaki uyum, söz konusu ülkenin 
ilerleme ve gelişme sürecine katkı sağlayacaktır 
(Hak Şinas ve Nergisiyan, 1396, s. 70-75). Nitekim 
yönetim sistemi, ülkenin ulusal plan ve program-
larının başarı ve başarısızlığında önemli bir role 
sahiptir. İran’da ise idari kurumların örgütlenmesi, 
İslam Cumhuriyeti esaslarına dayalı bir model oluş-
turması bakımından özgünlükler taşımaktadır. Bu 
çalışmada, İran idari yapısının hukuksal çerçevesi 
çizilerek kamu yönetiminde karar alıcı mekaniz-
maların yasal statülerine yer verilmiştir. Ayrıca sis-
temin kendi iç dinamiklerine paralel olarak gelişen, 
politika yapımı sürecinde karar alma organlarının 
işleyişinde meydana gelen aksaklıklar da ortaya 
konmuştur.

1. İdarenin Kuruluşu ve İdari Yapı

İdari yapı, birbirinden farklı hukuksal temelde ör-
gütlenen farklı kurum ve kuruşların oluşturduğu bir 
bütündür. Ülkelerin idari yapısı, ülkenin; demografik 
yapısı, yönetim sistemi, kurallar ve düzenlemeler sis-
temi ve mali yapı ekseninde örgütlenmektedir. İdari 
yapıda örgütlenme ise kamu hizmeti sunumu ve ka-
musal hedeflerin gerçekleştirilmesinde bir araç rolü 
üstlenmektedir. Bu esaslar temelinde yetki ve görev-
ler; organlar, birimler ve makamlar arasında payla-
şılmaktadır (Sazman-i Umur-i İdari ve İstihdami-yi 
Kişver, 1387). İdari yapı; yasama, yürütme ve yargı 

olmak üzere her üç erkte işleyen kamu yönetiminin 
ana merkezini oluşturmaktadır. Kamu hizmeti sun-
ma ve kamusal hedeflerin gerçekleştirilmesi teme-
linde; kanunlar ve yönetmelikler ile teşkilat yapısı, 
kamu yönetimi koordinasyonunu sağlamakta ve araç 
görevi üstlenmektedir (Mir Sipasi, 1378, s. 2-4). 

2. Merkezî İdare ve 
Ademimerkeziyetçilik

İdari yapı, merkezden yönetim ve yerinden yö-
netim esasında örgütlenmektedir. Merkezî yöne-
tim, kamu hizmetlerinin başkentte örgütlenen bir 
merkez tarafından planlanmasını ve yürütülme-
sini ifade etmektedir. Merkezî yönetimde tek bir 
tüzel kişilik vardır ve devlet tüzel kişiliğine haizdir. 
Bu nedenle kendi içerisinde hiyerarşik bir dene-
tim mekanizması kurulmuştur. Merkezî yönetim, 
kamu hizmetlerinin çeşitliliğine göre bölünerek 
bakanlıklar şeklinde örgütlenmiştir. Başkentte 
örgütlenen bakanlıklar kamu hizmetlerini, dev-
letten aldığı yetkiye göre yerine getirmektedir 
(Musazade, 1377, s. 86).

Kamu hizmetlerinin vatandaşlara sağlanmasın-
da yerinden yönetim yani “ademimerkeziyetçilik”, 
yerel halkın müşterek ihtiyaçlarının karşılanma-
sı için merkezî idarenin hiyerarşisine tabi olma-
yan kamu tüzel kişileri tarafından yürütülmesidir.  
Yerinden yönetim, siyasi ve idari olarak ikiye ayrıl-
makla beraber üniter devletlerde, idarenin bütün-
lüğü gözetilerek siyasi yerinden yönetim birimleri 
kanunen tanınmamaktadır. Yerinden yönetim ile 
halkın yönetime doğrudan katılması, yerel ihtiyaç-
ların saptanması, kamu hizmetlerinin sunumunda 
etkinliğin artması ve merkeziyetçiliğin sakıncala-
rının giderilmesi amaçlanmaktadır (Dadaşzade, 
1396, s. 43). Yerinden yönetim kuruluşlarının ken-
dine ait bütçeleri, personelleri ve mal varlıklarının 
bulunması, bu kurum ve kuruluşlara kanunun tanı-
dığı ölçüde idari özerkliğin tanındığı anlamına gel-



İran’ın İdari Yapısı

6

mektedir. Merkezden yönetimin aksine her kurulu-
şun ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaktadır. Bu nedenle 
merkezden yönetim, yerinden yönetim kuruluşları-
nın denetimini, vesayet denetimi ile sağlamaktadır 
(Ensari, 1374, s. 138).

3. İran’da İdari Yapı
İran’ın idari teşkilatı; merkezî yönetim ve ye-

rinden yönetim kuruluşları olmak üzere ikiye ay-
rılmaktadır. Kamu hizmetlerinin etkin ve verimli 

sunulması için hizmet sunumu, merkezî ve yerin-

den yönetim kuruluşları arasında paylaştırılmıştır. 

Kamu hizmetlerinin hepsinin merkezî idareden 

yönetilmesinin zorluğu göz önünde bulunduruldu-

ğunda, kamu yönetiminin yerel düzeyde örgütlen-

mesi zorunlu olmakta ve İran’da da yerel hizmetlerin 

sunumu, yerel yönetim birimleri tarafından sağlan-

maktadır. İran’ın idari yapısında, kamu hizmeti sun-

ma ve kamu yararı gözetilmesi temel alındığında, 

Şema 1: İran’ın İdari Teşkilat Yapısı 
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Kaynak: İRAM İç Politika Masası tarafından metin içerisinde yer alan kanunlardan hareketle oluşturulmuştur. 
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yerinden yönetim kuruluşları ile merkezî idarenin 
birbirlerini tamamlar nitelikte örgütlenmesi hedef-
lenmiştir. İran idari sistemi, İslam Cumhuriyeti’nin 
niteliklerine uygun bir şekilde yapılandırılmıştır. 
Görevi ve misyonu, İslam Cumhuriyeti’nin anaya-
sada belirlediği esaslara göre yönetimi sağlamaktır 
(Mir Muhammedi ve Hasanpur, 1390, s. 11).  Bu 
sistemde genel politikaların belirlenmesi, en yüksek 
güç ve karar alma makamı olan devrim rehberinin 
yetkisindedir.

Merkezî yönetim, kendi içerisinde merkez teş-
kilatı (rehber, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yar-
dımcıları ve bakanlar) ve taşra teşkilatı (ilde vali, 
ilçede kaymakam, bucakta bucak müdürü) olarak 
ikiye ayrılmaktadır. Kanuna göre idari sistemde 
yerinden yönetim kuruluşları; belediyeler ve yerel 
konseylerden oluşmaktadır. Yerel konseyler, ken-
di aralarında hiyerarşik bir ilişkiye sahip olup İller 
Yüksek Konseyi il konseyleri temsilcilerinden, il 
konseyi ilçe konseyleri temsilcilerinden, ilçe konse-
yi bucak konseyleri temsilcilerinden, bucak konseyi 
ise köy konseyleri temsilcilerinden oluşmaktadır ve 
her üst konsey alt konseyler üzerinde karar verme 
gücüne sahiptir.  

İran’ın idari yapısı; kuruluşu, örgütlenişi, gö-
rev ve yetki sistemi ve amaçları bakımından genel 
itibarıyla üçe ayrılmaktadır (iki merkezî düzey, bir 
yerel düzey).

a) Merkezî İdarenin Merkez Teşkilatı: 1. Devrim 
Rehberi 2. Cumhurbaşkanı 3. Cumhurbaşkanı 
Yardımcıları 4. Bakanlıklar. 

b) Merkezî İdarenin Taşra Teşkilatı: 1. İl-Vali 2. 
İlçe-Kaymakam 3. Bucak-Bucak Müdürü

c) Mahallî İdareler: Belediyeler ve Konseyler (İller 
Yüksek Konseyi, İl Konseyi, İlçe Konseyi, Bucak 
Konseyi, Köy Konseyi) (Tabatabai, 1385, s. 17).

4. Merkezî İdarenin Merkez (Başkent)
Teşkilatı

Başkent Tahran’da bulunan merkezî kuru-
luşlar; Devrim Rehberliği, Cumhurbaşkanlığı, 
Cumhurbaşkanlığı Yardımcılıkları, Bakanlar Kurulu 
ve bakanlıklardan oluşmaktadır. Üst düzey idari ma-
kamların aynı zamanda siyasi makamlar da olduğunu 
ve İran idari sistemindeki rollerinin güç ve iktidar dü-
zeyine göre değiştiğini belirtmek gerekmektedir.

4.1. Devrim Rehberliği 

İran'da en güçlü idari makam olan devrim reh-
beri, halkın seçtiği Uzmanlar Meclisi tarafından se-
çilmektedir. Bu makamın devletin üç erki (yasama, 
yürütme ve yargı) üzerinde doğrudan denetim yet-
kisi bulunmaktadır. 

Anayasa’nın 110. maddesine göre devrim rehbe-
rinin görev ve yetkileri şöyle sıralanmaktadır: 

- Savaş ve barışa karar vermek ve seferberlik 
ilan etmek, 

- Silahlı kuvvetlerin başkomutanlığı görevini 
yürütmek,

- Genelkurmay başkanı, Devrim Muhafızları 
Ordusu (DMO) genel komutanı, silahlı kuv-
vetler ve emniyet güçlerinin üst düzey ko-
mutanlarını atamak, azletmek ve istifalarını 
kabul etmek,

- Yargı Erki başkanını atamak,

- Devrim Rehberliğine doğrudan bağlı olarak 
faaliyet gösteren kuruluşların başkanlarını 
atamak ve denetlemek (örneğin; Radyo ve 
Televizyon Kurumu, Şehitler Vakfı, İslami 
Tebliğ Teşkilatı, Mustazaflar ve Gaziler Vakfı, 
İslam Devrimi Konut Vakfı, 15 Hordad Vakfı),

- Cumhurbaşkanının atanması ve azli, 

- Halk tarafından seçilen cumhurbaşkanının maz-
batasını imzalamak (Dadaşzade, 1396, s. 53).
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Yukarıda belirtilen görev ve yetkilerin yürüt-
me ve idari nitelikte olması nedeniyle Devrim 
Rehberliği makamı bu açıdan İran’da en yüksek ida-
ri makam olarak kabul edilmektedir.

4.2. Cumhurbaşkanlığı

Cumhurbaşkanı, yürütmede Devrim Rehberliği 
makamından sonra en yüksek karar alma gücüne 
sahip makamı temsil etmektedir (Anayasa 113. 
madde). Anayasa’ya göre cumhurbaşkanı, halk 
oyuyla dört yıllığına seçilmektedir ve ikinci dönem 
de dört yıllığına seçilebilir (Anayasa 114. madde). 
Cumhurbaşkanı, İran siyasi sisteminde iki farklı ko-
numa sahiptir: Ülke idaresinin ve Yürütme Erkinin 
başkanlığını yapmak.

a) Cumhurbaşkanı, ülke idaresinin başkanı ola-
rak şu görevleri yerine getirmektedir:

- Anayasa’nın uygulanması ve korunmasını 
sağlamak (Anayasa 113. madde),

-  İslami Şûra Meclisinin onayından geçtikten 
sonra uluslararası sözleşmeleri, anlaşmaları 
ve antlaşmaları imzalamak (Anayasa 125. 
madde),

- Büyükelçilerin güven mektubunu imzala-
mak ve diğer ülke büyükelçilerinin güven 
mektuplarını kabul etmek (Anayasa 128. 
madde),

-   Referandum sonucunun ve Meclis kararları-
nın imzalanması (Anayasa 123. madde),

-  Anayasanın 176. maddesi gereğince Millî 
Güvenlik Yüksek Konseyi başkanlığı görevi-
ni yürütmek,

-  Kültür Devrimi Yüksek Konseyi başka-
nı, Yüksek İdari Konsey ve Yüksek Enerji 
Konseyi başkanı, Yurt Dışında Yaşayan 
İranlılar Yüksek Konseyi başkanı sıfatını 
taşımaktadır.

b) Cumhurbaşkanının, Yürütme Erki başkanı 
olarak görev ve yetkileri şunlardır:

-  Yürütme Erki ve Bakanlar Kurulunun baş-
kanlığını yapmak (Anayasa 134. madde), 

-  Bakanları atamak, görevden almak ve istifa-
larını kabul etmek (Anayasa 135. madde),

-  Yönetmelik çıkarmak (Habibnejad, 1389, 
s. 123).

4.3. Cumhurbaşkanlığı Yardımcılıkları 

Anayasa’nın 124. maddesi uyarınca cumhur-
başkanı, görevlerini icra ederken kendine yardımcı 
atayabilir. İran’da cumhurbaşkanı, birinci yardımcı-
sının yanı sıra başka yardımcılar da atamaktadır.

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı

Cumhurbaşkanı birinci yardımcısının görev ve 
yetkileri şunlardır:

-  Cumhurbaşkanı yardımcıları arasında koor-
dinasyonu sağlamak,

-  Cumhurbaşkanın yokluğunda cumhurbaş-
kanının onayı ile Bakanlar Kuruluna başkan-
lık etmek, 

-  Cumhurbaşkanının hastalık veya istifa gibi 
nedenlerle görevden ayrılması durumunda, 
devrim rehberinin onayı ile cumhurbaşka-
nının sorumluluklarını üstlenmek (Anayasa 
124 ve 131. madde).

Diğer Yardımcılar 

Cumhurbaşkanının, birinci yardımcısı dı-
şında başka yardımcıları da bulunmaktadır. 
Cumhurbaşkanının hâlihazırda ülkenin önde gelen 
kurumların başkanı olarak görev ifa eden on yar-
dımcısından bazıları aşağıda sıralanmıştır:

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve İran Atom 
Enerjisi Kurumu Başkanı 
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- Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Plan ve Bütçe 
Teşkilatı Başkanı

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Çevreyi 
Koruma Kurumu Başkanı

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve İran Turizm 
Kurumu Başkanı

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Ülke İdari ve 
İstihdam Teşkilatı Başkanı

- Cumhurbaşkanı Kadın ve Aile İşlerinden 
Sorumlu Yardımcısı    

Cumhurbaşkanı yardımcıları, başkanlıklarını 
yürüttükleri kritik kurumların görev ve sorumlu-
lukları çerçevesinde, cumhurbaşkanına ülkenin yü-
rütme ve idari işlerinde doğrudan katkı sağlamakta-
dır (Muarifi-yi Kabine).

4.4. Bakanlar Kurulu ve Bakanlıklar

Bakanlar Kurulu; cumhurbaşkanı başkanlığında 
19 bakan, 10 cumhurbaşkanı yardımcısı, Merkez 
Bankası başkanı, İran Radyo-Televizyon Kurumu 
başkanı, Bakanlar Kurulu sekreteri ve hükûmet söz-
cüsünden oluşmaktadır.

Bakanlar, görevleri konusunda cumhurbaşkanı 
ve Meclise karşı sorumludur. Bakanlar Kurulunda 
alınan kararlar konusunda ise bakanların kolektif 
sorumluluğu vardır.

Bakanlar Kurulunun Yetkileri:

- Kanun tasarısı hazırlamak,

- Tüzük çıkartmak,

- Kamu malları hakkındaki anlaşmazlıkları ka-
rara bağlamak veya hakeme sevk etmek,

- Yürütmeye ilişkin kararlar almak,

- Yürütme organları arasındaki anlaşmazlıkla-
rı çözmek (Koç, 2018, s. 10).

Bakanlıklar, hükûmetin hedefleri ve genel si-
yasetin yürütülmesi doğrultusunda farklı faaliyet 
alanlarında görevleri bulunan birimlerdir. Her ba-
kanlığın başında, başkentte veya taşrada bulunan 
bakanlığa bağlı kuruluşları yöneten bir bakan bu-
lunmaktadır. Bakanların dört önemli yetkisi vardır: 
Kurumsal yetki, istihdam yetkisi, karar verme yet-
kisi ve denetim yetkisi (İmami ve Ostuvar Sengeri, 
1392, s. 75). Görevlerin çeşitliliği ve genişliği dik-
kate alındığında her bakanın kendine bağlı özel ve 
önceden belirlenmiş görevleri yerine getiren bir 
veya birden fazla yardımcısı bulunmaktadır. Bu 
bağlamda her bir yardımcının gözetiminde, genel 
müdür tarafından yönetilen idareler faaliyet gös-
termektedir. Genel müdürlük departmanlardan, 
departmanlar dairelerden ve daireler de şubelerden 
oluşmaktadır. Bu durumda bakanlıktaki en yüksek 
kurumsal birim genel müdürlük, en alttaki birim ise 
şube müdürlüğüdür. 

5. Merkezî İdarenin Taşra Teşkilatı 
(Devlet İdaresinin Mülki Teşkilatı)

Merkezî idarenin kamu hizmetleri, taşra teşkila-
tında bulunan idari kurumlar ve makamlar aracılı-
ğıyla ülkenin bütün yerleşim birimlerine sunulmak-
tadır. İran’da mülki idareler; nüfusun yoğunluğuna, 
doğal faktörlere, ekonomik, kültürel, sosyal ben-
zerlikler gibi kriterlere göre belirlenmiştir.  İran’da 
yerleşim birimleri; mezra, köy, şehir, ilçe, bucak ve 
ilden oluşmaktadır.   Merkezî idarenin taşra teşkilatı 

İl Sayısı İlçe Sayısı Bucak Sayısı Köy Sayısı Şehir Sayısı

31 448 1.099 37.080 1.345

Tablo 1: İran Mülki İdare Bölümleri Envanteri

Kaynak: İran İstatistik Merkezi (1398/2019)
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ise il, ilçe ve bucaktan oluşmaktadır. Bu yapılar, dev-
let tüzel kişiliğine haiz taşra örgütlenmeleridir.

5.1. İl ve Vali

İran'da iller; siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik ve 
doğal faktörlere göre birbirine yakın birkaç yerleşim 
biriminden oluşan birimdir. Bir ilin kurulması için 
yaklaşık 1 milyon nüfusa sahip olması gerekmekte-
dir. İl merkezini ilin en uygun, doğal, politik, kül-
türel ve sosyal şehri oluşturur (Abdi, 1377, s. 42). 
Örneğin Isfahan ilinin merkezinin Isfahan şehri 
olması veya Fars ilinin merkezinin Şiraz şehrinin 
olması gibi. İran’da 31 il bulunmaktadır. İller ve il 
merkezleri, “Ek: İl ve İl Merkezleri” başlığı ile ekte 
yer almaktadır.

İl, vali tarafından yönetilmektedir. Valiler, içişleri 
bakanının önerisi ve Bakanlar Kurulunun onayının 
ardından cumhurbaşkanının imzasıyla atanmakta-
dır. Vali; içişleri bakanının teklifi, cumhurbaşkanı-
nın onayı ve içişleri bakanının kararı ile görevden 
alınmaktadır. Valilik, siyasi bir makam olduğu için 
kanun koyucu; gerekli gördüğü durumlarda devlet 
memuru statüsünde olmayan kişiler arasından da 
vali atayabilme yetkisini İçişleri Bakanlığına tanı-
mıştır. Yasa ve yönetmeliklere göre valinin görev ve 
yetkileri; siyasi, idari ve güvenlik başlıkları altında 
toplanabilir (Ostandari-yi Tehran, 1399).   

5.1.1. Valinin Siyasi Görev ve Yetkileri 

Hükûmetin Genel Siyasetini İlde Temsil 
Etmek: Vali, bulunduğu görev yerinde hükûmetin 
en yüksek temsilcisidir ve hükûmetin genel politi-
kasını yürütmekten sorumludur. Buna göre vali, sa-
dece içişleri bakanının temsilcisi değil ayrı ayrı her 
bakanın mümessili ve bunların idari ve siyasi yürüt-
me vasıtasıdır. 

Devlet Memurlarının Davranışlarını ve 
Çalışmalarını Kontrol Etmek: Vali, sorumluluk 

alanındaki çalışanlar ve yetkililer üzerinde kont-
rol yetkisine sahiptir. Daire başkanları veya diğer 
memurlar tarafından herhangi bir ihlal görürse 
sorumlu bakanı bilgilendirmektedir. Öncelikle 
bakanlıklar; il genel müdürleri ve memurlarında 
yapılan değişiklikleri valiye bildirmekle yükümlü-
dür. İkincisi vali, genel müdürlerden birinin veya 
devlet memurlarının değişimini gerekli görürse 
nedenini belirterek konuyu ilgili bakana havale 
eder ve bakan onayladığı takdirde yerine başka bir 
kişi atanır. Valinin denetleme yetkisine getirilen 
en önemli istisna; silahlı kuvvetler mensuplarının, 
yargıçların, Devrim Rehberliği altındaki kurumla-
rın ve akademisyenlerin vali denetiminden muaf 
tutulmasıdır. 

Devlet Kurumları ve İdareleri Üzerinde 
Yüksek Denetim: Vali, ilin idari birimleri üzerinde 
denetleme yetkisine sahip olmakla birlikte uygun 
gördüğü durumlarda idari birimler ile iş birliği ya-
pabilir. Vali; yargı organı, ordu, DMO ve üniversite 
dışındaki tüm idari ve yürütme işleri üzerinde tam 
denetim yetkisine sahiptir.

Konsolosluk Temsilcileriyle Resmî İletişim: 
İllerde bulunan konsolosluklar ile iletişim ve resmî 
temaslar, vali aracılığıyla yapılmaktadır.

Seçimlerin İçişleri Bakanlığı Yönetmelikleri 
Çerçevesinde Denetimi: Cumhurbaşkanlığı, İslami 
Şûra Meclisi, Uzmanlar Meclisi ve yerel konseylerin 
seçimleri ile referandumlar, illerde vali aracılığıyla 
denetlenmektedir (Abdi, 1377, s. 66). 

5.1.2. İdari Görev ve Yetkileri 

Kaymakamların Denetimi: Vali, kendi böl-
gesinde bulunan kaymakamlar üzerinde hiyerarşik 
denetim yetkisine sahiptir. Kaymakamlar düzenli 
olarak valiye rapor sunmakla, vali de hükûmeti dü-
zenli olarak bilgilendirmekle yükümlüdür. 
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Görev Alanının Düzenli Olarak İncelenmesi: 
Vali, yılda en az iki kez görev ve yetki alanının ince-
lenmesi ve meydana gelen sorunların çözülmesi ile 
yükümlüdür.

İlin İmar ve Yapılandırma Programlarını 
Denetlemek: Vali, görev alanındaki imar ve ya-
pılandırma programlarının uygulanmasında tam 
denetim yetkisine sahiptir. Vali ile bakanlıklar ara-
sında bir anlaşmazlık yaşanması hâlinde cumhur-
başkanının kararı esas alınacaktır. 

İl Konseyi Kararlarının Kanun ve Yönet-
melikler Çerçevesinde Uygulanması: Vali, il 
konseyinin yerel hususlara ilişkin aldığı kararları 
uygulamakla mükelleftir (Musevvebat-i Şûra-yi Ali-
yi İdari, 1377).

5.1.3. Güvenlik Görevleri ve Yetkileri

Vali, ilin güvenliğinden sorumlu kılınmıştır ve 
bu kapsamda 15 günde bir il güvenlik şûrası oluş-
turmakla yükümlüdür. 

İl Güvenlik Şûrasının Görevleri: 

- İlin güvenlik, siyasi ve sosyal konularıyla ilgi-
li haber ve raporları özetlemek ve incelemek,

- İlin güvenlik ve siyasi durumuyla ilgili rapor-
ları, Millî Güvenlik Yüksek Kuruluna sunmak,

- Millî Güvenlik Yüksek Kurulu ile koordinas-
yonu sağlamak,

- İlin güvenliği alanında her bir organın görev 
sınırlarını belirlemek,

- İl güvenlik şûrası ve bağlı birimlerle iletişimi 
sağlamak (Dadaşzade 1396, s. 69).

İran’da vali, il idari konseyinin başkanlık görevi-
ni yürütmektedir. İl idari konseyi üyeleri atanarak 
görev başına gelmektedir ve bu konsey, danışma 
niteliğindedir. Bu konseyin oluşturulmasındaki 

amaç; ilde bulunan yürütme, yargı, askerî ve em-
niyet kurumları arasında koordinasyonu sağlamak-
tır. Burada önemli olan husus, il idari konseyinin il 
konseyinden farklı bir oluşum olduğudur. İl konse-
yi üyeleri, ilçe konseyi üyelerinin kendi aralarından 
seçtikleri temsilcilerden oluşmaktadır. 

İl İdari Konseyinin Üyeleri

- Vali (il idari konseyi başkanı),

- Vali yardımcıları (Vali yardımcılarının sayısı 
illere göre değişiklik göstermektedir. Siyasi 
ve güvenlik işlerinden sorumlu yardımcılık-
ların bütün illerde önemli rolleri vardır.),

- Valilik genel müdürleri,

- İlde bulunan bakanlıklara bağlı il müdür-
lükleri ve bağımsız yürütme organlarının en 
yüksek temsilcileri,

- Bakanlıklara bağlı ilde bulunan şirketlerin ve 
kuruluşların temsilcileri,

- İlde bulunan en yüksek yargı makamı,

- İlde bulunan üniversitelerin rektörleri,

- İlin en yüksek askerî komutanları ve emniyet 
kuvvetlerinin komutanları,

- İlin Radyo ve Televizyon Kurumu genel 
müdürü,

- İlde bulunan İslam Devrimi Kurumlarının 
genel müdürleri ya da başkanları,

- İl merkezinin belediye başkanı,

- Kaymakamlar,

- Bankaların müdürleri ve yöneticileri,

- Valinin seçtiği ve uygun gördüğü ilde bulu-
nan diğer müdürler ve sorumlular (Bodaği 
vd., 1389, s. 119).
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İl İdari Konseyinin Görevleri

- İl ve ilçelerin kalkınmasını sağlamak,

- Hükûmetin genel politikalarını uygulamak,

- İlde bulunan yürütme kurumları, kuruluş-
lar ve diğer organların planları ve faaliyetleri 
arasında koordinasyonu sağlamak,

- Çalışmaların etkin ve verimli ilerlemesi için 
ilde bulunan bütün yürütme birimleri ara-
sında iş birliği ve uyumu yaratmak,

- İlin sorunları ve meselelerini incelemek, gi-
derilmesi için ilgili merkezlere rasyonel çö-
züm önerileri sunmak,

- İlde bulunan yürütme kurumları tarafından ya-
pılan önerileri incelemek ve karara bağlamak,

- Cuma imamları ya da İslami Şûra Meclisinde 
bulunan milletvekillerin sorunlarını 
incelemek,

- Vali tarafından kanunlar çerçevesinde ileri 
sürülen meseleleri incelemek ve görüş bildir-
mek (Merkez-i Pejuheşha-yi Meclis, 1378).

5.2. İlçe ve Kaymakamlık

İlçe; toplumsal, ekonomik, kültürel ve siyasal 
özellikler açısından homojen olan ve birbirine kom-
şu olan yerleşim birimlerinden oluşan, belirli coğra-
fi sınırlara sahip idari birimdir. İlçeler, nüfus faktörü 
açısından üçe ayrılmaktadır (Kavanin-i Taksimat-i 
Kişveri, 1395):

1.  120 bin kişiden fazla nüfusa sahip olan ve 
nüfus yoğunluğu çok olan ilçeler.

2.  80 bin kişiden fazla nüfusa sahip olan ve nü-
fus yoğunluğu orta düzeyde olan ilçeler.

3.  İstisna olarak az nüfusa sahip olan adalar, sı-
nır ve çöl yerleşimlerinde 80 bin kişiden az 
nüfusu olanlardan oluşmaktadır. 

İlçenin mülki amiri kaymakamdır. Yasalara 
göre kaymakam, valinin önerisi üzerine içişleri 
bakanı tarafından devlet memurları arasından (ge-
rekli görüldüğü durumlarda devlet memuru olma-
yabilir) atanabilir. Kaymakam, valinin hiyerarşik 
denetimine tabidir. 

Kaymakamın Görev ve Yetkileri:

Devletin İlçedeki Siyasi Temsilcisi: Kay-
makam; Devrim Rehberliğinin denetiminde olan 
kurum ve kuruluşlar, mahkemeler ve sivil toplum 
kuruluşları dışındaki devletin ilçede bulunan bütün 
kurumlarını denetleyebilir. 

İlçenin Denetlenmesi: Bakanlıklar ve hükû-
met idareleri, bütün genelgeler ve sirkülerden bir 
nüshayı kaymakamlığa bildirmek için valiliğe gön-
dermek zorundadır. Kaymakam, hükûmetin ilçe-
deki temsilciliği gereği yasaları halka iletmek ve 
kurum ve kuruluşlarda uygulanmasından sorumlu 
kılınmıştır.  

Halkın Şikâyetlerini Takip Etmek: Hukuki ta-
kibi kapsamamakla birlikte bu görevin, araştırma ve 
teftiş mahiyeti vardır. 

İlçenin Kamu Düzeninin Korunması: Kay-
makam, ilçenin kamu düzeninin korunması ve gü-
venliğinin sağlanmasından sorumludur. Emniyet 
Teşkilatı mensupları, bütün yerel olayları kay-
makama bildirmekle yükümlüdür (Dideban-i 
Heştom, 1397).

İlçede bulunan kurumlar arasında koordinas-
yonun sağlanması amacıyla ilçe idari konseyi is-
minde bir yapılanma bulunmaktadır. Bu konsey, 
Ülke Mülki İdare Taksimat Kanunu’nun 18. mad-
desi gereğince ilçedeki devlet kurumları arasında 
koordinasyonu sağlamak üzere kaymakam başkan-
lığında teşkil olmaktadır. İlçe idari konseyi, il idari 
konseyinin ilçe ölçeğindeki muadilidir. Konseyde 
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alınan kararların uygulanması zorunlu değildir. Bu 
kararlar, kaymakama görevlerini iyi bir şekilde yap-
ması için yardımcı olmak amacıyla alınmaktadır. 

5.3. Bucak ve Bucak Müdürü

Bucak, belirli coğrafi sınırları olan ve birbirine 
komşu olup birkaç zirai yer, mekân, köy ve muhte-
melen şehri kapsayarak; homojen, doğal, toplum-
sal, kültürel, ekonomik ve siyasal özelliklere sahip 
birimlerden oluşmaktadır. Bucak merkezi, aynı ilçe-
de bulunan ve bölgenin en uygun; doğal, kültürel, 
ekonomik ve siyasi yerleşim yeri olarak bilinen köy 
ya da şehridir. Bucak müdürü, bucağın hükûmet 
memuru ve temsilcisidir. Bucak müdürü, kaymaka-
mın önerisi üzerine valinin onayı ve içişleri bakanı-
nın hükmüyle atanır ya da azledilir.  İçişleri bakanı, 
bu husustaki yetkisini valiye devredebilir.

Bucağın yüksek nüfus yoğunluğu 30 bin 
kişi, orta nüfus yoğunluğu 20 bin kişi ve düşük 
nüfus yoğunluğu 12 bin kişidir. 12 binden daha 
az nüfusa sahip olan yerleşim yerlerinin bucak 
olması için Bakanlar Kurulu ve Meclisin onayı 
gerekmektedir. 

Bucak Müdürünün Görev ve Yetkileri:
-  Köy muhtarlarının çalışmalarını takip etmek 

ve denetlemek,

-  Hükûmetin politikalarını bucakta uygulamak,

-  Görev bölgesinde bulunan yerel şûraların fa-
aliyetlerini denetlemek,

-  Seçim faaliyetleriyle ilgili çalışmaları bucak-
ta yerine getirmek (Kasimi, 1395, s. 62).

Ayrıca bucakta da bucak idari konsey başkanlığı 
şeklinde bir yapılanma bulunmaktadır. Bu başkan-
lık, il ve ilçe idari konseylerinin bucak ölçeğindeki 
versiyonudur. Bu bakımdan bucakta bulunan hükû-
met kurumları arasında koordinasyonu sağlamak 
amacıyla oluşturulmuştur. 

5.4. Kasaba ve Kasaba Müdürü
Kasaba, belirli sınırlara sahip olan ve birbirine 

komşu olup homojen, doğal, siyasal, toplumsal ve 
kültürel özelliklere sahip olmanın yanı sıra aynı hiz-
met ve planlama ağının içinde yer alan birkaç köy, 
mekân ve zirai yerin birleşmesinden oluşmaktadır. 
Kasabanın merkezi, aynı kasabada bulunan ve en 
uygun köy hizmetine sahip olan köylerden biridir. 
Kasabanın nüfusu; en yüksek 8 bin kişi, orta kade-
mede 6 bin kişi ve en düşük 4 bin kişi olarak belir-
lenmiştir.  (Musevvebat-i Meclis-i Şûra-yi İslami, 
1362, madde 3). Fakat İslami Şehir Konseyleri 
Kanunu’ndaki maddelerde yapılan “28.09.2003” 
tarihli değişiklikle; kanun maddelerinde yer alan 
kasabaya ilişkin hükümler kaldırılmıştır (Shora.
Tehran, 2018). 

Sonuç olarak vali, kaymakam ve bucak müdü-
rü, mülki idare amirleridir. Görev ve yetki alanları 
açısından ülke politikalarının uygulanmasından 
sorumlu ve sınırları dâhilindeki birimlerin personel 
ve memurlarını denetleme hakkına sahiptir. Mülki 
idareler; devlet kamu tüzel kişiliğine haiz, vatanda-
şa kamu hizmeti götürme temelinde örgütlenmiş ve 
hükûmet mensuplarının taşradaki çalışmaları ve fa-
aliyetlerini koordine etmekten sorumlu kılınmıştır 
(Mir Muhammedi 1377, s. 317).

6. Mahallî İdareler

Mahallî idareler ve belirli coğrafi bölge sakinle-
rinin ortak ihtiyaçlarını karşılamak için Devrim’in 
ana programlarından biri olarak kabul edilen İslami 
konseylerin ve belediye meclislerinin oluşumu, 
Ayetullah Humeyni’nin 29 Nisan 1979’da yaptığı ko-
nuşmayla gündeme gelmiştir. Humeyni, “İran’da bir 
halk hükûmeti kurulmasının, İslam Cumhuriyeti’nin 
ihtiyaçlarından biri olan halkın kendi kaderi üzerin-
deki egemenliğine yönelik İran genelinde kent ve köy 
işlerinin idaresi için belediye meclislerinin yönetme-
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liklerinin hazırlanmasının ve onaylandıktan sonra 
bunları uygulayabilmesi için hükûmetin bilgilendiril-
mesinin gerekli olduğunu düşünüyorum.” açıklama-
sında bulunmuştur (İmam-Khomeini, 2014). Ayrıca 
7 Şubat 1979 tarihinde yaptığı bir konuşmada, “Bu 
birimler her yerde olmalı ve nerede olursa olsun 
kendi kendilerini yönetmelidir.” (İmam-Khomeini, 
2014) ifadesini kullanmıştır.

Bu doğrultuda, anayasanın hazırlandığı dönem-
de, şu anki İran Anayasası’nın 6 ve 7. maddesi ile 7. 
bölümde 100 ila 106.  maddelerinde düzenlenen 
konseyler ve belediyeler konusu gündeme alınarak 
kabul edilmiştir. Aynı zamanda Devrim’in ilk gün-
lerinde Devrim Konseyinin kararıyla köy İslami 
konseyleri ve iş İslami konseyleri oluşturulmuş an-
cak bu konseyler, Devrim’in ilk günlerindeki siyasi 
istikrarsızlık ve hukuksal zeminin olmaması nede-
niyle faaliyete geçememiştir. Yerel yönetimleri konu 
edinen İran İslami Konseyleri Teşkilatı Kanunu adlı 
ilk yasa, 22 Aralık 1982 yılında İslami Şûra Meclisi 
tarafından onaylanmıştır. Bu Kanun, beş defa değiş-
tirilmiş; 21.05.1996 yılında yapılan değişiklikle son 
hâli onaylanmıştır (Shora Tehran, 2020).  

İran İslam Devrimi’nden sonra 03.12.1979 
tarihli Anayasa’nın 6, 7, 100, 101, 102, 103, 105 
ve 106. maddelerinde belediye meclisleri ve kon-
seyler konusuna yer verilmesine rağmen belediye 
meclisi seçimleri 1999 yılına kadar ertelenmiştir. 
Bunun nedeni, Devrim’den sonraki dönemin hâkim 
siyasi atmosferidir. Nitekim Devrim’i gerçekleşti-
ren farklı siyasi eğilimlere sahip grupların, İslam 
Cumhuriyeti’nin kurucu kadrosunu şekillendir-
meye çalışma çabası, sistemin güvenliğine yöne-
lik kaygıları artırmıştır. 1982’de kentler ve köyler 
dâhil olmak üzere ülkenin İslami Konseyler Yasası 
onaylanmış ancak o dönemde yeni kurulan İslam 
Cumhuriyeti’nde kurumsallaşmayan yönetim, si-
lahlı gruplarla hükûmet arasındaki sokak çatışmaları 

ve İran-Irak Savaşı’nın başlaması başta olmak üzere 
çeşitli nedenler, bu Yasa’nın uygulanmasını geciktir-
miştir. 1997 yılında “siyasal açılım ve sivil toplum” 
sloganı ile halkın oyunu alan Muhammed Hatemi 
başkanlığındaki reform hükûmetinin iktidara gel-
mesiyle İslami Konseyler Yasası’nın uygulanması 
için kapsamlı bir program hazırlanmıştır. Kent yö-
netimi, belediye meclisi ile belediye başkanına dev-
redilmiştir. 1999 tarihinde ise kentler ve köylerde 
meclislerin ilk dönem seçimleri yapılmıştır. 

6.1. Belediyeler 

Tarihsel olarak belediyecilik, İran’da yeni bir 
kurum sayılmakta ve geçmişi Nasıreddin Şah 
Dönemi’ne dayanmaktadır. Nasıreddin Şah, 
Avrupa gezilerinde bazı kent işlerini yönetmek için 
yeni bir kurumun açılması fikrini benimsemiş, be-
lediye kavramının kullanımı, hicri kameri 14. yüz-
yıldan (20. yüzyıl) itibaren yaygınlık kazanmış-
tır. Ancak yasal statü kazanması, İran Meşrutiyet 
Devrimi’nin (1324 hicri kameri-1906 M.) sonuç-
larına dayanmaktadır (Zerrabiyan 1388, s. 56). 2 
Haziran 1907 (20 Rabiulsani 1325 hicri kameri) 
tarihinde geçen ve 108 maddeden oluşan Belediye 
Kanunu, Meşrutiyet Devrimi sonrasında yasalaşan 
ilk belediye kanunuydu. 1979 İslam Devrimi son-
rasında da 1980 yılında Yerel Konseyler Kanunu 
ve ardından Belediye Konseyleri Seçimleri ve 
Yönetim Biçimleri Kanunu, Devrim Konseyinin 
onayından geçmiştir.   

1983 yılında kabul edilen Ülkenin İdari 
Taksimat Kanunu’nun 4. maddesine göre şehir, en 
az 10 bin nüfusa sahip; siyasal, ekonomik, kültürel 
ve toplumsal ilişkiler açısından çevre bölgelerin 
cazibe merkezi sayılıp kentsel hizmetlerde göre-
celi kendine yeterliliği olan; nüfusunun büyük bir 
bölümünün idari, hizmet, tarım, sanayi ve ticaret 
sektörlerinde çalışan ve diğer etkenler açısından 
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kendine özgü özellikleri olan özel bir coğrafi böl-
gede yasal sınırlara sahip bölgedir.    

Ayrıca kentsel alanın sınırları; belediye konse-
yinin önerisi, İçişleri Bakanlığı ve Yol ve Şehircilik 
Bakanlığının onayıyla belirlenmektedir. Şehir, il ve 
ilçe konseylerinin bulunmadığı durumlarda içişleri 
bakanı, adı geçen konseylerin vekili olarak görev ya-
par (Musazade 1377, s. 130). 

Genel anlamda belediye; bir şehirde hizmet 
veren, tüzel kişiliği bulunan ve kısmi özerkliği olan 
bir kuruluştur. Belediyelerin belediye meclisleri ve 
belediye başkanı olmak üzere iki organı bulunmak-
tadır (Zerrabiyan, 1388, s. 56).

6.1.1. Belediye Meclisi (Şehir Konseyi)

Yasama Erki gibi işlev görüp belediyenin yürüt-
me kolunun çalışmalarını denetler. Halkın doğru-
dan oyu ile seçilmektedir. Belediye meclisinin en 
önemli görevi, belediye başkanını seçmekle yüküm-
lü kılınmasıdır. Meclislerin asli ve yedek üyeleri, şe-
hirlerin nüfusuna göre değişmektedir.

Belediye Meclislerinin Görev ve Yetkileri

Belediye Başkanının Dört Yıllığına Seçilmesi: 
200 bin kişiden fazla nüfusa sahip olan şehirlerin 
belediye başkanı, şehir konseyinin önerisi ve içişleri 
bakanının hükmüyle; diğer şehirlerde ise şehir kon-
seyinin önerisi ve valinin hükmüyle atanmaktadır. 

Belediye başkanının seçimi ve görevine başlaması 
konusunda içişleri bakanı ve vali ile şehir konseyleri 
arasında çıkan anlaşmazlıkların yaşanması ve çıkmaz-
lara girilmesi neticesinde kanun koyucu, sorunun gi-
derilmesi amacıyla kanunu şu şekilde düzenlemiştir:

Belediye meclisleri, istedikleri belediye başkanını 
seçebilirler. İçişleri bakanı ve vali, seçilmiş beledi-
ye başkanının mazbatasını on gün içinde vermek 
zorundadır. İçişleri bakanı ya da vali, seçilmiş bele-
diye başkanının gereken koşullara haiz olmadığını 
düşündüğü takdirde, gerekçe ve belgelerle birlikte 
şehir konseylerine bu durumu iletmekle yüküm-
lüdür. Belediye meclislerinin kararında direnmesi 
ve seçtiği belediye başkanı hakkında ısrarcı ol-
ması durumunda, konu şehir konseyleri tarafın-
dan Merkezî İdare ile Mahallî İdareler Arasındaki 
Anlaşmazlıkların Çözümünden Sorumlu Kurula 
gönderilecektir. Bu Kurul, on beş gün içinde karar 
almak zorundadır ve aldığı kararın uygulanması, her 
iki taraf (İçişleri Bakanlığı ve şehir konseyi) için zo-
runludur. Bu zaman diliminde Kurul, kendi kararını 
açıklamazsa şehir konseylerinin kararı geçerli ola-
cak ve belediye başkanı, başkanlık sıfatıyla görev ve 
yetkilerine haiz olacaktır (Kanun-i Teşkilat, Vezaif 
ve İntihabat-i Şûraha-yi İslami-yi Kişver, 1390).

Belediye Başkanının Azli: Belediye başka-
nının azli, “İslami Şehir Konseylerinin Seçimleri, 

Nüfus Asil Üye Yedek Üye

50 binin altında 5 1.099
50 bin ila 200 bin arası 7 3

200 bin ila 500 bin arası 9 5
500 bin ila 1 milyon arası 11 6

1 milyon ila 2 milyon arası 13 7
2 milyondan fazla 15 8

Tahran 21 10

Tablo 2: Nüfusa Göre İl Belediye Meclislerinin Asil ve Yedek Üye Sayısı

Kaynak: Shora.tehran (2018).
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Görevleri ve Teşkilatları ve Belediye Başkanlarının 
Seçimi Yasası”nın 73. maddesi çerçevesinde yapıl-
maktadır. Bu maddeye göre ne zaman şehir konseyi 
üyelerinden bir ya da birkaçının belediye başkanı 
ya da belediyenin çalışmasına ilişkin ihbar ya da 
şikâyeti olursa ilk önce konsey başkanı aracılığıyla 
belediye başkanı uyarılır. Uyarı dikkate alınmadığı 
takdirde, konu yazılı soru önergesi olarak konsey 
başkanı aracılığıyla belediye başkanına bildirilir. 
Belediye başkanı, soru önergesini aldığı günden iti-
baren on gün içinde konseyin genel ya da olağanüs-
tü oturumuna katılarak cevap vermek zorundadır. 

Belediye başkanı oturuma katılmaz ya da ver-
diği cevaplar tatmin edici bulunmazsa konu, şehir 
konseyi üyelerinin en az üçte birinin imzası ile 
belediye başkanının görevden alınması amacıyla 
bir başka oturumda ele alınır. Bu oturumda soru 
sorulur ve belediye başkanının cevabından son-
ra oylama yapılır. Şehir konseyi üyelerinin en az 
üçte birinin katıldığı bu oturumda, muhalif oy ço-
ğunlukta olursa belediye başkanı görevden alınır, 
başka biri şehir konseyi tarafından yeni belediye 
başkanı olarak seçilir. Ayrıca belediye başkanının 
görevden alınması ve yeni belediye başkanının se-
çilmesi arasında üç aydan fazla zaman geçmeme-
lidir. Bu süreç zarfında şehir konseyinin belediye 
çalışanları arasından seçtiği başkan vekili, belediye 
işlerini yönetmekten sorumlu olacaktır (Halife, 
1399, s. 90).  

Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri:

-  Belediyenin taşınabilir ve taşınmaz mal var-
lıkları, nakit sermaye ile varlıklarının yönetil-
mesi ve korunmasını denetlemek; belediye 
çalışmalarının gelir giderlerini kontrol etmek, 

-  Belediyenin önerdiği yönetmelikleri İçişleri 
Bakanlığının talimatları doğrultusunda 
onaylamak,

-  Her altı ayda bir, belediye tarafından ha-
zırlanan belediyenin kapsamlı gelir gider 
tablosunun onaylanmasını, halkın bilgilen-
dirilmesi için yayımlanmasını ve bir nüs-
hasının İçişleri Bakanlığına gönderilmesini 
sağlamak,

-  Belediyelerin mali yönetmeliğini dikkate 
alarak belediye ve belediyeye bağlı şirketler 
ve kuruluşların yıllık bütçesini, düzeltme-
lerini, ek bütçe ve bütçe tahsisini onayla-
mak. Ayrıca şehir konseyinin bütçesinin 
onaylamak, 

-  Belediye alışverişleri ve mali yönetmeliğinin 
kurallarını, verimliliğini ve kârını dikkate 
alarak şehir ve belediye adına yapılan şirket 
ve kurumların sözleşmelerini onaylanmak ve 
denetlemek,

-  İçişleri Bakanlığı tarafından bildirilen hükû-
metin genel politikalarını dikkate alarak şehir 
vergileriyle ilgili tasarıları koymak, kaldırma 
ve tür ile miktar değişimlerini onaylamak,

-  Belediye davalarıyla ilgili süreçlerin takibini 
sağlamak, 

-  Kent içindeki toplu taşıma araçlarının ücret 
tarifelerini onaylamak,

-  Şehir konseyi tarafından yasal koşullara 
haiz olarak seçilen belediye başkanı, ma-
hallî idareler sisteminin bir parçasıdır ve 
merkezî idarenin hiyerarşik denetiminin 
dışındadır. Ayrıca belediye başkanı ve be-
lediyenin görev ve yetkileri 03.07.1955 ta-
rihinde yasalaşan Belediye Kanunu ve son-
rasında yapılan düzeltmelerde belirtilmiştir 
(Abbaszade, 1390, s. 22). 

Belediye meclisleri, sorumlu oldukları söz ko-
nusu görevleri yerine getirmek için mali kaynaklara 
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ihtiyaç duymaktadır. 1982 yılında yürürlüğe giren 
kanunun 22. maddesine göre belediye meclisleri, 
bütçelerini yerel gelirlerle ve verilen hizmetler karşı-
lığında alınan vergilerle karşılamaktadır. Eksiklikler 
ise talep doğrultusunda kamu gelirleri üzerinden 
giderilmektedir.  1996 yılında yürürlüğe giren ka-
nunun 71. maddesinde belediye meclislerine; be-
lediye bütçesinin yanı sıra belediyeye bağlı kurum 
ve şirketler ve belediye meclisi bütçesinin onaylan-
ması yetkisi verilmiştir ancak İslami Şûra Meclisi, 
belediye meclisi için sürdürülebilir mali kaynak 
tanımlamadığından bu kurumlar kaynak tahsisi 
noktasında problem yaşamaktadır (Allahverdizade, 
Velikulizade ve Sanayi, 2015, s. 37). 

Anayasa’nın 7. bölümü ve İslami Şehir 
Konseyleri Kanunu’na göre kentsel yönetimin en 
önemli sorumlusu, üyeleri halk tarafından seçilen 
ve belediye başkanını seçme yetkisine sahip olan 
şehir konseyleridir. Belediyenin bütün kararları 
ve planları bu konseylerin; onayı, denetimi ve iş 
birliğiyle yapılmaktadır. İslami Şehir Konseyleri 
Kanunu’na göre şehir konseyleri; halkın katılımıy-
la refah çalışmaları, eğitim, kültürel, sağlık, imar, 
ekonomik ve toplumsal plan ve programlarının 
ilerlemesi ve kentsel çalışmaların denetlenmesi için 
görevlendirilmiştir 

6.1.2. Belediye Başkanı

Şehir konseyinin kararlarını uygulamak ve ka-
nunun öngördüğü görevleri yerine getirmekle 
yükümlüdür. Bu bağlamda, seçilecek belediye baş-
kanının şu nitelikleri haiz olması gerekmektedir 
(IPRC, 1998):

-  İran İslam Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

-  En az otuz yaşında olmak, 

-  Askerlik görevini tamamlamış olmak ya da 
erkekler için barış zamanında daimî olarak 
muaf olmak,

-  İran İslam Cumhuriyeti ilkelerine ve Ana-
yasası’na inancını ilan etmek,

-  Temiz adli sicile sahip olmak,

-  Herhangi bir uyuşturucu maddesi bağımlısı 
olmamak,

-  Asgari değerde uzmanlık sertifikalarına 
sahip olmak,

Yönetim geçmişine sahip olmak.

Son verilere göre İran’da toplam 1.345 be-
lediye bulunmaktadır (Rahmani Fazli, 1399). 
Belediyelerin şehir konseyleri ile olan ilişkileri, iki 
taraflı bir ilişki olup belediye ve şehir konseyi kural-
ları ve kanunlarına göre düzenlenmiştir. 

Belediye bir anlamıyla da kentin yürütme er-
kidir. Yani şehir konseyleri üyelerinin şehirciliğe 
ilişkin onayladıkları planlar ve kararlar, belediye-
ler tarafından uygulanmalıdır. Belediye başkanı 
bu kararları uygulamak ya da çalışmalarında temel 
almakla yükümlüdür. İran’da belediyelerin görev 
türü, kentin büyük ve küçük olmasına göre deği-
şiklik göstermektedir. İran’da belediyeler arasında 
en kapsamlı yapılanma Tahran Belediyesine aittir 
ve dokuz yardımcılıktan (kentsel ekonomi ve mali 
yardımcılık, taşımacılık yardımcılığı, inşaat ve tek-
nik yardımcılığı, kültürel ve toplumsal işler yardım-
cılığı, mimarlık ve şehircilik yardımcılığı, kent çalış-
malarının geliştirilmesi ve planlanması yardımcılığı, 
çevre ve kent hizmetleri yardımcılığı, bölge işleri ve 
koordinasyon yardımcılığı ve insan kaynaklarını 
geliştirme yardımcılığı) oluşmaktadır (Şehrdari-yi 
Tehran, 1399).

Belediyelerin idari yapısı da şehirlerin büyük ve 
küçüklüğüne göre değişiklik göstermektedir. 1 mil-
yondan fazla nüfusa sahip olan büyükşehirlerde daha 
iyi bir yönetim için ilin idari komisyonunun kararları-
na göre şehir birkaç bölgeye ayrılmaktadır. Şema 3’te 
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Tahran şehrinde belediye ve belediye meclisi arasın-
daki ilişkilerin içeriği örnek olarak ele alınmıştır:

Tahran belediye başkanı, şehir konseyi tarafın-
dan seçilip mazbatası içişleri bakanı tarafından im-
zalamaktadır. Tahran şehri 22 bölgeden (mıntıka-
dan) oluşmaktadır. Her bölgenin belediye başkanı, 
Tahran belediye başkanı tarafından seçilmektedir. 
Kısaca Tahran Şehir Konseyi, Tahran şehrinin be-
lediye başkanını seçmekte, Tahran belediye başkanı 
da Tahran’ın 22 bölgesinin belediye başkanlarını 
seçmektedir. 22 bölgenin her biri, çeşitli semtle-
re bölünmektedir. Her bölgenin belediye başkanı, 
semtlerin belediye başkanlarını seçmektedir. Bu 
doğrultuda Tahran’da:

1.  Tahran Belediye Başkanı
2.  Tahran’ın 22 Bölgesindeki Belediye Başkanları

3. Tahran’ın 22 Bölgesindeki Semt Belediye 
Başkanları bulunmaktadır.

1. bölgenin 1. semti, Hisar Bu Ali ve 
Fermaniye isminde iki mahalleden oluşmakta-
dır. Bu iki mahallenin her birinin bir mahalle 
müdürü vardır. 

Bu tür bölünmelerin bütün büyükşehirlerin 
bölge belediyeleri düzeylerine kadar bulunduğu be-
lirtilmelidir. Fakat bölge semtleri için belediye baş-
kanı seçilmemektedir. Tahran şehri, semt belediye 
başkanları olan tek şehirdir.   

6.2. İller Yüksek Konseyi
İller Yüksek Konseyi, Anayasa’nın 101. madde-

si uyarınca; ayrımcılığı önlemek, illerin kalkınma 
programlarını hazırlarken iş birliğini teşvik etmek 

Şekil 1: Belediye Başkanının Seçilme Usulü

VatandaşlarBelediye 
Meclisi

Belediye
Başkanı

200 bin
kişiden fazla

nüfuslu şehirlerin 
belediye başkanları 

içişleri bakanının 
hükmüyle

atanır.

200 bin
kişiden az nüfuslu 
şehirlerin belediye 

başkanları vali 
hükmüyle

atanır.

Şema 2: Belediye Başkanının Seçilme Usulü

Kaynak: İRAM İç Politika Masası tarafından oluşturulmuştur.
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Tahran 
Şehir 

Konseyi

Tahran 
Belediye 
Başkanı

Tahran’ın
22 Bölgesindeki 

Belediye Başkanları

Tahran’ın
22 Bölgesindeki Semt 
Belediye Başkanları

Şehir Konseyi
(Belediye Meclisi) ve Belediye 

Başkanı Arasındaki İlişki: 
Tahran Örneği

Şema 3 : Belediye Meclisi (Şehir Konseyi) ve Belediye Başkanı Arasındaki İlişki: Tahran Örneği

Harita 1 : Tahran Belediye Başkanının Yönetim Alanı

Kaynak: İRAM İç Politika Masası tarafından oluşturulmuştur.

Kaynak: Tahran Belediyesi Resmî Sitesi
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ve programların uyumlu yürütülmesine dair de-
netleme yapmak amacıyla kurulmuştur. Konseyler 
arasında en yüksek merci olan ve yalnızca Tahran’da 
bulunan İller Yüksek Konseyi; 102. maddede yer al-
dığı üzere diğer konseylerden gelen şikâyetler ve ta-
lepler doğrultusunda, hükûmete ve ilgili otoritelere 
kanun teklifinde bulunma yetkisine sahiptir. 

İller Yüksek Konseyi, il konseyleri tarafından 
seçilmiş üyelerden oluşmaktadır. Nüfusu 2 milyon 
kişiye kadar olan illerden iki üye; 2 milyon kişiden 
fazla nüfusa sahip olan illerden üç üye ve Tahran’dan 
dört üye, İller Yüksek Konseyinde yer almaktadır 
(Kanun-i Teşkilat, Vezayif ve İntihabat-i Şûraha-yi 
İslami-yi Kişver, 1390).  

Harita 2 : Tahran 1. Bölge Belediye Başkanının Yönetim Alanı

Harita 3 : Tahran 1. Bölge 1. Semtinin Mahalleleri 
Kaynak: Tahran Belediyesi Resmî Sitesi, 1396

Kaynak: Tahran Belediyesi Resmî Sitesi, 1396
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İller Yüksek Konseyinin Bazı Görevleri: 

-  Önerilerin incelenerek yasa tasarısı şeklin-
de İslami Şûra Meclisine ya da hükûmete 
sunulması,

-  İller Yüksek Konseyi bütçesinin tahsisi, ta-
mamlanması, düzeltilmesi ve onaylanması,

-  Konseylerin bütçesinin yönetmeliğinin ha-
zırlanması ve Bakanlar Kurulu onayından 
geçtikten sonra konseylere bildirilmesi,

-  Ülkenin imkânları çerçevesinde Konsey 
üyelerinin görev eğitimi için kısa dönem 
kurslarının planlanması.

Konseylerin denetim mekanizmalarına bakıl-
dığında her konsey, bir alt kademedeki konseyin 
çalışmalarını denetleyebilir ancak İslami Şehir 
Konseylerinin Seçimleri, Görevleri ve Teşkilatları 
ve Belediye Başkanlarının Seçimi Yasası’nda, şehir 
konseyleri üyelerinin çalışma ve kararlarını denetle-
yen bir başka komisyon da öngörülmüştür. Yasa’nın 
79. maddesine göre kurulan “İhtilaf Komisyonu”, 
hiyerarşik olarak üç kademede örgütlenmiştir.

1.  Şikâyetleri Takip Etme ve Anlaşmazlıkları 
Çözme Kurulu: Kurulun üyeleri; cumhur-
başkanının seçtiği ve bildirdiği cumhurbaş-
kanı yardımcılarından biri, içişleri bakanının 
ilgili yardımcısı, İdari Yüksek Mahkemesi 
başkanı ya da başkanın seçtiği başkan yar-
dımcılarından biri, ülke başsavcısının seç-
tiği başsavcı yardımcılarından biri, İslami 
Şûra Meclisi Millî Güvenlik ve Dış Politika 
Komisyonunun önerdiği ve İslami Şûra 
Meclisinin onayladığı iki milletvekili ve İller 
Yüksek Konseyinin seçtiği üç üyeden oluş-
maktadır. Bu Kurul; Tahran Şehir Konseyi, il 
konseyleri ve İller Yüksek Konseyinden ge-
len şikâyetleri takip etmektedir. Ayrıca Kurul 

üyeleri, ilk oturumda Kurul başkanı ve baş-
kan vekilini kendi aralarından seçmektedir. 

2.  İl Şikâyetlerini Takip Etme ve Anlaşmaz-

lıkları Çözme Kurulu: Kurulun üyeleri; 
vali, il başyargıcı, il konseyinden bir kişi 
ve iki il milletvekilinden oluşmaktadır. Bu 
Kurul, şehir konseylerinden ve il konseyle-
rinden yapılan şikâyetlerin takibini yapmak-
tadır ve başkanlığını vali yürütmektedir. 

3. İlçe Şikâyetlerini Takip Etme ve Anlaş-

mazlıkları Çözme Kurulu: Kurulun üyele-
ri; kaymakam, ilçe başyargıcı, ilçe konseyi-
nin seçtiği iki üyesi ve İl Şikayetlerini Takip 
Etme ve Çözme Kurulunun seçtiği bir il kon-
seyi üyesinden oluşmaktadır. Başkanlığını 
kaymakam yürütmekle birlikte köy ve ilçe 
konseylerinden yapılan şikâyetleri takip 
etmektedir (Kanun-i Teşkilat, Vezayif ve 
İntihabat-i Şûraha-yi İslami-yi Kişver, 1390).

6.3. İl Konseyi

İl konseyi, ile bağlı ilçe konseylerinin temsilcile-
rinden oluşmaktadır. Temsilciler, bağlı bulundukları 
ilçenin konseyleri tarafından oylamayla seçilmektedir. 
Dolayısıyla il konseyi üyeleri dolaylı olarak seçilmektedir. 

İl konseyinin üye sayısı en az beş kişiden oluş-
maktadır. Bir il, beşten az ilçeye sahip olursa il kon-
seyi üyelerinin eksik sayısı, nüfus sayısına göre ilgili 
ilçe konseyleri tarafından doldurulmaktadır. Her 
bir ilçenin, il konseyinde iki kişiden fazla üyesi bu-
lunmamaktadır. İlde sadece bir ilçe bulunması du-
rumunda, ilçe şehir konseyi üyeleri aynı zamanda il 
konseyi üyeleri olarak da görev yapacaktır.  

İl Konseyinin Başlıca Görevleri:

-  İl sınırları içinde, İller Yüksek Konseyi karar-
larının uygulandığını denetlemek,
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-  Görevlerin iyi bir şekilde yerine getiril-
mesi için il sınırları içinde bulunan ilçe 
konseyleri arasında gereken iletişim ve 
koordinasyonu sağlamak; hukuksal takip 
imkânı bulunmadığı durumlarda ise ilde 
bulunan konseyler arasında çıkan anlaş-
mazlıkları çözmek,

-  İl konsey sekreterliği bütçesinin tahsisi, tek-
mil ve düzeltilmesini sağlamak,

- İl sınırları içinde bulunan ilçe konseylerinin 
çalışmalarını ve il konseyinin aldığı kararla-
rın uygulanıp uygulanmadığını denetlemek 
(Kanun-i Teşkilat, Vezayif ve İntihabat-i 
Şuraha-yi İslami-yi Kişver, 1390).

6.4. İlçe Konseyi

İlçe konseyi üyeleri, ilçede bulunan şehir kon-
seyleri temsilcileri arasından seçilmektedir. Konsey 
temsilcileri de kendi üyeleri arasından seçilmekte-
dir. Dolayısıyla ilçe konsey üyeleri dolaylı olarak 
seçilmektedir. 

İlçe konseylerinin üye sayısı; her bucak kon-
seyinden bir kişi, her şehir konseyinden nü-
fus sayısına oranla bir ya da iki kişi ve Tahran 
Şehir Konseyinden ise üç kişinin katılımı ile 
oluşmaktadır. Böylece her ilin konsey üyesi; 
ile bağlı ilçe, şehir ve şehirlerin nüfusuna göre 
belirlenmektedir. 

İlçe konsey üyelerinin sayısı beş kişiden az ola-
maz. Bir ilçenin, şehir ve bucak sayısı beşten az olur-
sa eksik üye sayısını tamamlamak için ilçe konseyi 
üyeleri sayısı; her bucak ve şehrin nüfusuna göre 
o bucak ya da şehrin konseyinden sağlanacaktır. 
Normal koşullarda her bucak ya da şehrin, ilçe 
konseyinde iki kişiden fazla temsilcisi bulunamaz. 
Bunun tek istisnası, ilçenin sadece bir bucak ve bir 
şehirden oluştuğu durumdur. 

İlçe Konseyinin Görev ve Yetkileri:

-  İmar, kültürel, toplumsal ve ekonomik kal-
kınma alanlarında yetkili mercilere, il plan-
lama komitesi ve il konseyine gereken öneri-
lerde bulunmak,

-  Bucak konseyinin kararlarının uygulanması-
nı denetlemek,

- Bucak konseyi sekreterliği bütçesinin tahsisi, 
tamamlanması ve düzeltilmesinin onaylan-
masını sağlamak,

-  Hukuki takibin imkânı olmadığı durumlar-
da, bucak ve şehir konseyleri arasında çıkan 
sorunlar ve anlaşmazlıkları takip etmek ve 
koordinasyonu sağlamak,

-  Bucak ve şehir konseylerinin faaliyetleri ve 
çalışmalarını denetlemek (Hüseyni Nik, 
1397, s. 81).

6.5. Bucak Konseyi

Her bucakta, beş asli üye ve üç yedek üyeden 
oluşan bucak konseyi üyeleri, ilçenin sınırları için-
de bulunan köy konseyi temsilcilerinden seçilmek-
tedir. Her köyden sadece bir kişi bucak konseyinde 
yer alabilir; köy sayısı beşten az olursa bucak konse-
yi üyeleri, köy şûraları üyelerinin arasından seçile-
cektir. Her köyden en az bir kişi seçilmelidir. 

Bucak konseyi üyelerinin bazı görev ve yetkileri 
şöyledir (Abbasi-yi Lahici ve Sohrablu, 1398, s. 58):

-  Bucak sınırları içinde bulunan köy şûraları 
arasında gerekli koordinasyonu sağlamak,

-  Köy konseylerini yasal görevlerini yerine ge-
tirip getirmedikleri hususunda denetlemek,

-  Hukuki takip imkânı olmadığı durumlarda, 
bucak sınırları içinde bulunan köy konseyle-
rini ya da iki veya birkaç köy arasındaki so-
runları ve anlaşmazlıkları çözmek,
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- Herhangi bir sebepten dolayı köy konseyleri 
bulunmayan yerleşim yerlerinde, köy kon-
seylerinin görevlerini yerine getirmek. 

6.6. Köy Konseyi

1.500 kişiye kadar nüfusa sahip olan köyle-
rin köy konseyi üyeleri, üç asli üye ve iki yedek 
üye; 1.500 kişiden fazla nüfusa sahip olan köyler 
de beş asli üye ve üç yedek üyeden oluşmaktadır. 
İslami Şehir Konseylerinin Seçimleri, Görevleri 
ve Teşkilatları ve Belediye Başkanlarının Seçimi 
Yasası’nın 68. maddesine göre köy konseyi, kö-
yün yerel işleriyle ilgili çeşitli yetki ve görevlere 
sahiptir. 

Köy Konseyinin Görev ve Yetkileri:

-  Köyün ihtiyaç duyduğu tesislerinin inşası, 
işletmesi, bakımı ve açılmasında yetkili so-
rumlularla iş birliğinde bulunmak,

-  Halkın desteğini almak, katılımını sağlamak, 
sorularını yanıtlamak ve önerilerini dinle-
mek amacıyla yılda en az iki kez ve 15 gün 
öncesinden bildirmek şartıyla toplantılar 
düzenlemek, 

-  Köyün imarına yönelik projelerin hazırlan-
masını ve yıpranmış dokuların restorasyo-
nunu sağlamak,

-  Köyün mal varlıklarının korunmasının ve 
bakımının denetlenmesini sağlamak,

-  Koşullara haiz olan bir kişiyi dört yıllığına 
muhtar olarak seçip onaylanması için bucak 
müdürüne bildirmek (İlgili Kanun, bucak 
müdürü tarafından onay verilmesinin şekil-
sel nitelik taşıdığını ve onayın verilmesinin 
zorunlu olduğunu ifade etmektedir.), 

-  Konseyin çoğunluğunun oyuyla muhtarın 
azli ve azil hükmünün verilmesini, bucak 

müdürüne bildirmek (Kanun-i Teşkilat, 
Vezayif ve İntihabat-i Şuraha-yiİslami-yi 
Kişver, 1390).

Köy Muhtarının Bazı Görev ve Yetkileri:

-  Köy konseyinin kararlarını uygulamak,

-  Genel yasalar, kurallar ve emirlerin ilan 
edilmesi,

-  Doğum, ölüm, evlilik ve boşanma belge-
leri ve mülklerin kaydı amacıyla Nüfus ve 
Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile iş 
birliği yapmak,

-  Köyde bulunan kültürel mirasların ve doğal 
kaynakların korunması, bakımı ve işletilme-
si konusunda yetkili sorumlularla iş birliği 
yapmak,

-  Köyün yasal sınırları içinde bulunan arsala-
rın bölünmesi, yeni tesisler ve binaların inşa-
sı için dosyaların oluşturulması ve izin belge-
sinin çıkarılması için gerekli evrakları bucak 
müdürüne göndermek (Kanun-i Teşkilat, 
Vezayif ve İntihabat-i Şuraha-yi İslami-yi 
Kişver, 1390).

7. İran’da Merkezî İdare ve Mahallî 
İdarelerin Yapısal Sorunları

İran’ın idari sistemi, kalkınmakta olan birçok 
ülke gibi ciddi bir şekilde verimsizliği artıran çeşitli 
sorunlarla karşı karşıyadır. Bu sorunların en önem-
lilerine geçmeden önce kalkınmakta olan ülkelerin 
yapılanma modelinin gelişmiş ülkelerin taklidi ol-
duğu vurgulanmalıdır. Taklide dayalı bu modelde, 
gelişmiş ülkelerin durumu kalkınmakta olan ülkele-
rin koşullarıyla uyuşmadığı için olumsuz sonuçlara 
yol açmıştır (Kelami 1389, s. 18). Çalışmanın deva-
mında İran idari sisteminin yol açtığı dört önemli 
sorun ele alınacaktır.  
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7.1. İdari Kanunlar ve Kanunların 
İşlevsizliği

İdari yapının örgütlenmesinde temel amaçlar-
dan biri, hükûmet politikalarının ülkenin tüm bi-
rimlerinde uygulanmasıdır. İran’da idari birimlere 
tanınan görevler, hükûmetin de görev alanı ile para-
lellik göstermektedir. Bu noktada ise tanınan görev-
lerin, etkin ve verimli politika çıktıları sağlayıp sağ-
lamadığı sorgulanmaktadır. Bu denli geniş görevler, 
tarihsel bir işlevsizlikle karşı karşıyadır. Zira İran’da 
idari örgütlenmede ortaya çıkan sorun, kanunların 
hâlihazırda idari yapının sorunlarının çözümünde 
yetersiz kaldığını göstermektedir. 

Kanunlar, dış etkenlerin müdahalesine açık dü-
zenlenmiştir. Öte yandan kanunların çeşitliliği ise 
kanunun çözmeyi amaçladığı sorunları çözümsüz-
lüğe itebilmektedir (Merkez-i Pejuheşha-yi Meclis-i 
Şura-yi İslami, 1395). Ayrıca mevcut kanunların, 
olumlu veya olumsuz işlevlerini inceleme yetisine 
sahip olan denetleme mekanizması bulunmamak-
tadır. Belirtilen bu sorunlar, kanunların işlevsiz kal-
masına neden olduğu gibi bu alanda gerekli idari 
reformların yapılmasının da önünde bir engel teşkil 
etmektedir. 

7.2. Kurum ve Kuruluşların Birbirlerine 
Müdahalesi

İran idari sisteminin bir diğer yapısal soru-
nu, kamu kurumlarının yapısında ve işleyişinde 
uyumsuz bir yapının ortaya çıkmasıdır. Kurum 
ve kuruluşların birbirlerinin görev alanına mü-
dahalesi, kurumların sahip olduğu hukuksal 
statülere göre değişim göstermektedir. İran’da 
kurumsal yetkiler, güç ve iktidar merkezleri-
nin müdahalesine karşı direnebilecek şekilde 
düzenlenmemiştir. 

İran’da idari yapının en geniş kurumsal yapısını 
temsil eden hükûmet dahi hâkimiyetin merkezin-

de yer alan silahlı kuvvetlere bağlı kurumlar gibi 
diğer kurum ve kuruluşların müdahalesine karşı 
koyma yetkisine haiz değildir. Başka bir ifadeyle 
ülkenin yönetim mekanizması içerisindeki politik 
kamplaşma, doğrudan veya dolaylı olarak kurum-
ların birbirinin işlerine karışmasına uygun zemin 
hazırlamıştır. 

Siyasetin, iktidar ve ülkenin yönetim aygıtlarına 
yapıcı olmayan müdahalesi ve liyakat ölçeği yerine 
siyasi çıkarları temel alması; doğru ve işlevsel bir 
yönetim sisteminin önemli temellerinden biri olan 
liyakat ilkesinin ve yönetimde şeffaflığın önüne 
geçmiştir. Siyasetin tesirinde yönetimde alınan ka-
rarlar, vatandaşların ortak çıkarlarını yansıtmaktan 
uzak, yöneticilerin siyasal ve ideolojik yaklaşımları-
na göre şekillenmektedir (Pejuhelkede-i Mutalaat-i 
Rahbordi: Nizam-i İdari-yi Kişver, Çaleşha ve 
Rahkarha, 1397).  

İran’da bir diğer yapısal sorun, idari mekaniz-
malarda meydana gelen yönetsel yolsuzluktur. 
İran’da yönetsel yolsuzluk, kamu görevlilerinin 
yetkilerini çıkarlarını gözeterek kullanması bağla-
mında oluşmaktadır. İran’da yönetimde siyasetin 
ve siyasi çıkarların gücü, idari yapının denetlen-
mesine kimi zamanda engel olmakta ve yönetsel 
yolsuzlukların önünü açmaktadır. Yasal zeminde 
idari yapı ile siyaset arasındaki ilişki, siyasetin idari 
sisteme nüfuzu, kanunların ihlaline ve nihayetin-
de yönetsel yolsuzluğa neden olmakta; nepotizm, 
partizanlık ve patronaj ilişkileri gibi kronik sorun-
lar ortaya çıkmaktadır. 

7.3. Kurumlar Arası Eş Güdüm Eksikliği

İran’da birçok idari kurum, koordinasyon ve iş 
birliğinden yoksundur. Ülkenin yönetiminde or-
ganik iletişim ve koordinasyonun olmaması ve çı-
karların çatışması, İran’da idari kurumların etkili eş 
güdümlü çalışamamasına yol açmıştır. 
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Merkezde bulunan idari kurum ve kuruluşların 
başkent dışında bulunan idari kurum ve kuruluşlar-
la yapıcı ilişkiye sahip olmaması ise İran’ın merke-
ziyetçi yapısından kaynaklanmaktadır. Yürütmenin 
birçok kurum ve kuruluşunun Tahran’da bulundu-
ğu fakat görev alanlarının sadece Tahran ili ile sınırlı 
olmadığı açık bir meseledir.  

İran’da yönetim sisteminin kronik sorunların-
dan biri; kamu yönetiminde hantal kalan ve büyü-
yen devletin konumu olmuştur. Buna yönelik kamu 
yönetiminde reform ihtiyacı; kamu yönetiminin 
küçülmesi, kırtasiyeciliğin azalması, devletin ye-
rel yönetimlerin yetki ve görev alanına müdahale 
etmemesi temelinde ortaya çıkmaktadır. Merkez-
çevre arasında kurumsal ilişkiyi sağlayacak meka-
nizmaların olmaması ve şeffaflığın tesis edilememe-
si ve merkezî idarelerin yerel birimlere geniş yetki 
tanımaması, İran’da idari sistemin yapısal sorunlarla 
karşılaşmasına neden olmuştur.

7.4. Yürütme Organları Arasında Görev 
ve Yetki Dağılımına İlişkin Uyuşmazlıklar

1979 Devrimi’nden sonra devletleştirme politi-
kası aşırı merkeziyetçi yönde yapılanarak hantallaş-
mıştır. Örneğin 1979 yılına göre yürütme kurum-
larının sayısı üç kattan fazla artış göstermektedir. 
1980’lerin başında bakanlıklar, devlete bağlı ku-
ruluşlar ve şirketlerin sayısı 350 iken günümüzde 
1.700’e yükselmiştir. Bütçe Kanunu’nda yer alan 
bilgilere göre devlete bağlı şirketlerin sayısı 1979 
yılında 168 şirketken 2014 yılında 779 şirkete yük-
selmiştir. 2014 yılında köy muhtarları dışında 3.601 
yürütme kurumu, hükûmetin makro yapısında yer 
almıştır (Merkez-i Pejuheşhay-i Meclis-i Şura-yi 
İslami 1395, s. 20-26).

İran’da hükûmet; sorumlu olduğu altyapı çalış-
maları, hizmet, kültürel ve toplumsal faaliyetlerin 
yürütülmesi ve ülkenin ekonomik gelişme ve kal-

Kurum ve Kuruluşlar Sayıları

Bakanlıklar 18*

Devlet Kurumları (Kurumlar, Kuruluşlar, Üniversiteler vb.) 911

Devlete Bağlı Şirketler 779

Devrim Rehberliği Bünyesindeki Kurumlar ve Hükûmetin Yetkisi Dışındaki Kuruluşlar 42

Hükûmet Dışı Kurumlara Bağlı Şirketler ve Kuruluşlar  595

Emekli Sandığı 20

Belediyeler 1.236**

Yürütme Mekanizmalarının Toplam Sayısı 3.601

Köy Muhtarları 26.681

İl ve İl Merkezlerinde Bulunan Genel Müdürlükler 97.678
Sağlık, Eğitim ve Bakım Merkezleri Gibi Birimlerin Sayısı (Belediyeler, Kurumlar ve 
Şirketlere Bağlı Birimlerinin Sayısı Dışında) 149.386

Toplam Teşkilat Sayısı 273.745

Tablo 3: İran’da Kamu Kurum ve Kuruluşların Genel Görünümü

Kaynak: Meclis Araştırmaları Merkezi Raporu, 1395/2016, s. 20.
*Ağustos 2019’da bakanlık sayısı 19’a çıkmıştır.
** Son verilere (2020) göre belediye sayısı 1.345’e çıkmıştır. 
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kınmasının en önemli aktörüdür. Bu faaliyetlerin 
önemli bir bölümünün, hükûmete bağlı şirketler 
tarafından yerine getirilmesi; mali kaynakların ve-
rimsiz kullanılmasına ve savurganlığın büyük bir 
bölümünün bu alanlarda meydan gelmesine yol 
açmıştır. Hükûmetin işlevsizliği ise belirtildiği gibi 
büyük ölçüde yürütme ve uygulamadan sorumlu 
kurumların görev ve yetki dağılımının belirsizliği 
ve kurumlar arası organik iletişim eksikliğinden 
dolayıdır.  

İran idari yapısının yapısal sorunlarında kanun-
ların yetersiz ve işlevsiz kalmasının yanı sıra; yönet-
sel yolsuzluk, sistemin şeffaf olmaması, yürütme 
kurumlarında vatandaşların taleplerinin dikkate 
alınmaması, geniş ve şişkin bürokrasi, ülke yöne-
timinde savurganlık, idari yapının politize olması, 
meritokrasi eksikliği, denetimin eksik olması, ce-
vap verebilirliğin zayıf olması, bakanlıklarda şeffaf 
yaklaşımların olmaması, ülkenin idari yapısında 
görev odaklı yaklaşımın baskın olması vb. etken-
lerin de rolü vardır (Rebi’i, 1383; Muhsini, 1385; 
Merkez-i Pejuheşha-yi Meclis, 1395). Bu etken-
lerin toplamı, bir zincir etkisi yaratarak idari yapı-
nın işlevsiz kalmasının en önemli sebepleri olarak 
değerlendirilmektedir.     

Ek: İl ve İl Merkezleri

Kaynak: İran İstatistik Merkezi, 1397

Sıra İl İl Merkezi

1 Tahran Tahran

2 Horasan-i Rezevi Meşhed

3 Doğu Azerbaycan Tebriz

4 Isfahan Isfahan

5 Elborz Kerec

6 Fars Şiraz

7 Huzistan Ahvaz

8 Kum Kum

9 Kirmanşah Kirmanşah

10 Batı Azerbaycan Urmiye

11 Sistan ve Beluçistan Zahedan

12 Gilan Reşt

13 Kirman Kirman

14 Hemedan Hemedan

15 Merkezi Erak

16 Yezd Yezd

17 Erdebil Erdebil
18 Hürmüzgan Bender Abbas
19 Kazvin Kazvin

20 Zencan Zencan

21 Loristan Hürrem Abad

22 Kürdistan Senendec

23 Gülistan Gorgan

24 Mazenderan Sari

25 Kuzey Horasan Bocnurd

26 Güney Horasan Bircend

27 İlam İlam

28 Semnan Semnan

29 Kohgiluyi Buyer 
Ahmed Yasuc

30
Çahar Mahal 
Bahtiyari

Şehrekurd

31 Buşehr Bender Buşehr
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“Tanıtım nüshasıdır, para ile satılamaz.”
“Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5’inci maddesinin 

2’nci fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir.”



"Bu çalışmanın tüm telif hakları İran Araştırmaları Merkezine (İ�M) ai�ir." Rapor

İ�N’IN İDARİ YAPISI

Mehmet Koç

İ�M HAKKINDA
İran sahip olduğu tarihsel derinlik ve maddi güç etkenleri nedeniyle uluslararası ilişkilerde dikkate 
alınması gereken ülkelerden birisidir. İran ve Türkiye arasındaki köklü tarihî ilişkiler, sınır 
komşuluğu ve kapsamlı iş birliği de Türkiye açısından İran’ı çok yönlü tanımayı gerekli kılmaktadır. 
Bu gereklilikten hareketle 2016 yılında müstakil bir düşünce kuruluşu olarak Ankara’da kurulan İran 
Araştırmaları Merkezi (İRAM) öncelikle İran’a ilişkin Türk kamuoyunu ve ilgilileri bilgilendirmeyi 
amaçlamaktadır. Bu doğrultuda birincil kaynaklara dayanarak saha araştırmaları, raporlar, analiz 
dosyaları hazırladığı gibi Türkiye’nin muhtelif disiplinlerdeki İran uzmanı ya da araştırmacısı 
gereksinimini karşılamak adına; dil kursu, staj/burs programı, proje ve lisansüstü tez desteği, 
atölye, ihtisas semineri gibi eğitim faaliyetleri de yürütmektedir. Aynı zamanda Türkiye’de İran’a 
ilişkin bilimsel çalışmalar gerçekleştiren akademisyenlere araştırmalarını paylaşabilecekleri bir 
platform sunan İRAM, ekonomiden iç politikaya, dış politikadan güvenliğe, Şiilikten toplum ve 
kültüre değin geniş bir yelpazedeki yayınlarını çevrim içi ve basılı olarak okurlarına sunmaktadır.

Mayıs 2021

İstanbul: Üst Zeren Sokak No: 40 
Levent/Beşiktaş/İstanbul/Türkiye
Tel: +90 212 264 35 81 | +90 212 268 33 00 
Faks: +90 212 264 35 18 
e-mail: iramistanbul@iramcenter.org   
www.iramcenter.org

Oğuzlar Mah. 1397. Sok. No: 14   
06520 Balgat/Çankaya/Ankara/Türkiye
Tel: +90 312 284 55 02 - 03   
Faks: +90 312 284 55 04 
e-mail: info@iramcenter.org  
 www.iramcenter.org

İ�N A�ŞTIRMALARI MERKEZİ İ�N A�ŞTIRMALARI MERKEZİ İSTANBUL


	_Hlk68012844
	_Hlk68012940
	_Hlk68012967
	_Hlk68013061
	_Hlk68013085
	_Hlk68010123
	_Hlk54354040
	_Hlk68013236
	_Hlk68013408
	_Hlk68013444
	_Hlk68013479
	_Hlk68013509
	_Hlk53688330
	_Hlk53689903
	Giriş
	1. İdarenin Kuruluşu ve İdari Yapı
	2. Merkezî İdare ve Ademimerkeziyetçilik
	3. İran’da İdari Yapı
	4. Merkezî İdarenin Merkez (Başkent)
	Teşkilatı
	4.1. Devrim Rehberliği 
	4.3. Cumhurbaşkanlığı Yardımcılıkları 
	4.4. Bakanlar Kurulu ve Bakanlıklar
	5. Merkezî İdarenin Taşra Teşkilatı 
	(Devlet İdaresinin Mülki Teşkilatı)
	5.1. İl ve Vali
	5.1.1. Valinin Siyasi Görev ve Yetkileri 
	5.1.2. İdari Görev ve Yetkileri 
	5.1.3. Güvenlik Görevleri ve Yetkileri
	5.2. İlçe ve Kaymakamlık
	5.3. Bucak ve Bucak Müdürü
	5.4. Kasaba ve Kasaba Müdürü
	6. Mahallî İdareler
	6.1. Belediyeler 
	6.1.1. Belediye Meclisi (Şehir Konseyi)
	6.1.2. Belediye Başkanı
	6.2. İller Yüksek Konseyi
	6.3. İl Konseyi
	6.4. İlçe Konseyi
	6.5. Bucak Konseyi
	6.6. Köy Konseyi
	7. İran’da Merkezî İdare ve Mahallî 
	İdarelerin Yapısal Sorunları
	7.1. İdari Kanunlar ve Kanunların 
	İşlevsizliği
	7.2. Kurum ve Kuruluşların Birbirlerine 
	Müdahalesi
	7.3. Kurumlar Arası Eş Güdüm Eksikliği
	7.4. Yürütme Organları Arasında Görev ve Yetki Dağılımına İlişkin Uyuşmazlıklar
	Kaynaklar

