
YEREL YONETIMLERDE DENETIM 

Prof. Dr.  R ~ ~ j e i z  KELES* 

Yerel yonetimlerde denetim, qagdag demokrasilerde, yerel ozerklikle 
bagdagtlrllmas~ onemli sorunlar yaratan bir konudur. Y onetsel , akqal ve si- 
yasal boyutlarl olan denetimin, ozii itibariyle, yerel ozerklikle ters orant111 
oldugu soylenebilir. Yerel yonetimler iizerindeki denetim arttlkqa yerel 
ozerklik daralmakta; denetim azaltlldlkqa, yerel yonetimler daha genig bir 
ozerkli kten yararlanmaktadlrlar. 

Merkezi yonetimlerle yerel yonetimler araslndaki ili~kilerde gereksiz 
bir gerginlige yo1 aqmaktan kaqlnmak amaclyla, denetim sozciiguniin yu- 
mugatllmaslna qallgllmakta ve onun yerine kimi zaman gozetim kavraml 
kullanllmaktadlr. Kugku yok ki, onemli olan, yapllmakta olan denetimin ad1 
degil, i~er igi  ve dogurmakta oldugu tiizel sonuqlardlr. 

Gerqekte, yerel yonetimler baglmslz siyasal kurumlar degildirler. 
Devlet yapisl iqinde, yonetimin biitunliigu qerqevesinde, belli bir ozerklik- 
ten yararlanan kuruluglardlr yerel yonetimler. Her yonetsel kurulug, ," oorev- 
lerini geregi gibi yapabilmek iqin, belli denetleme mekanizmalarl kurmak 
ve qallgt~mak zorundadlr. Denetim dl91 yonetim karmaga ve anargi yaratlr. 
Cogu kez sorumsuzluga ve ekonomik aqldan savurganl~klara yo1 aqar. Bu 
nedenle, yonetim ve denetim kavramlar~n~, Kamu Yonetimi'nin ve Siyaset 
Bilimi'nin iqiqe olmalarl gereken temel kavramlarl olarak gormek yanllg ol- 
maz. 

0 halde, yerel yonetimlerde denetimin var olup olmamaslndan qok, 
denetim ve gozetimin amacl, slnlrl ve b i ~ i m i  onem tag~maktadlr. 

Yerel yonetimlerde denetim konusu iki biqimde anlagllabilir : Bunlar- 
dan birincisi, bu yonetimlerin kendi orgiitleri, birimleri, iglemleri ve hesap- 
larl iizerinde yapllan denetimdir. "1q denetim" denilebilecek olan bu tiir de- 
netimi, qogu kez yerel yonetimlerin kendileri yaparlar. 1kinci tur denetim 
ise, yerel yonetimler iizerinde devletin yapmakta oldugu denetimdir ki, as11 
sorun kaynag~ olan da budur. Ciinkii, bu tiir denetim, yerel siyasal ve toplum- 
sal giiqlerle merkezdeki siyasal giiqler araslndaki bir erk paylaglmlnl dogru- 
dan dogruya etkilemekte ve ondan etkilenmektedir. 

Bu iligkiler qerqevesinde, yerel yonetimler iizerinde yapllan gozetim 
ve denetim, yerel ozerkligin s l n ~ r l a r ~ n ~  da belirler. 
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Guniimuzde, yerel yonetimlerin ozerkliginin kendi baglna bir amaq 
olup olmadlgl genig olqude tartlgllmaktadlr. Ulkemizde ve b a ~ k a  iilkelerde, 
yerel yonetimlerde rastlanan kaylrma ve yolsuzluk olaylarl gibi amaq sap- 
malar~,  birqoklarlnl, bu yonetimler uzerindeki denetimin artlrllmasl geregi- 
ne daha qok inandlrmaktadlr. Yerel yonetimlerin ozerkliginin, belli bir yerel 
toplulugu olugturan insanlarln rahatl, huzuru, giivenligi ve mutlulugu iqin 
yalnlzca bir araq oldugu ve as11 amaca hizmet etmiyorsa, ozerklige gerek bu- 
lunmadlgl gorugii zaman zaman savunulmaktad~r. 

Boyle bir anlaylgl ne yerel demokrasi ile, ne de  demokrasinin kendi- 
siyle bagdagtlrmaga olanak vardlr. Bu nedenle de ,  amacl ne olursa olsun, 
halkln kendi kendini yonetmesinin en tipik kurumlarl olan yerel yonetimler 
iizerindeki denetimin slnlrlarlnl iyi ~ i z m e k  gerekir. 

Devlet denetim ve gozetiminin nesnel amaqlarlnl birkaq noktada 
ozetleyebilirim : 

1)  Birincisi, devletin gene1 menfaatlerini, ulusal birlik ve biitiinliigii 
korumak ve bu baglamda, yerel yonetimlerin ulusal makro ekonomik politi- 
kalara u y m a l a r ~ n ~  saglamaktlr. 

2) ~kincisi ,  kamu hizmetlerinin goriilmesinde, birimler ve kademeler 
araslnda uyum ve eggiidiim saglamaktlr. Yerel yonetimleri ilgilendiren her 
turlu politikanln uygulanmas~nl saglamak da,  bu amaqlar araslnda sayllabi- 
lir. 

3) Uqiinciisii ise, yerel yonetimlerin seqimle ve atamayla gelinen kad- 
rolar~nda gorev yapan kimselerin yetkilerini agmalarlndan ve gorevlerini 
kotiiye kullanmalar~ndan halkln korunmasldlr. 

4) Devletin yerel yonetimler iizerindeki denetim ve gozetiminin, bu- 
raya kadar belirttiklerim dlpnda, bir de, aqak ya da yasal olmayan, fakat fiili 
(de facto) nitelik tagiyan ortiilii bir amacl vardlr. Bu da, alt basamaklarda bu- 
lunan birimleri, merkezin ve merkezi erki elinde bulunduran giiqlerin dene- 
timi ve sultasl a l t~nda,  kendine baglmli olarak tutmaktlr. Demokrasi gelene- 
gi koklii olmayan, siyasal kiiltiir diizeyi yeterince geligmemig iilkelerde, 
merkez denetim ve gozetiminin ardindaki bu ortiilii amacln, yasal, aqlk ve 
dogrudan amaqlar kadar onem taglmakta oldugu goriiliir. 

Yerel yonetimler iizerindeki denetim, diinyanln qegitli iilkelerinde 
farkll biqimlerde yap~lmaktad~r  : 

1) Franslz modeli olarak adlandirllabilecek olan ve vesayet (tutelle) 
kavraml ile ozdeglegmig bulunan sistemde, merkezi yonetim, dogrudan dog- 
ruya, ya da tagradaki ajanlar~ olan en biiyiik miilki amirler eliyle yerel yone- 
timleri denetler. 1980'li ylllarln baglarlndan beri, Fransa'da bile vesayetin 



iqerigi ve biqimi degigmig, eskiden valiye tanlnmlg olan yetkilerin yerini ge- 
nel bir gozetim yetkisi almlgtlr. 

2) 1ngiliz modeli olarak nitelendirilebilecek ikinci modelde ise, mer- 
kezi yonetime tanlnmlg gene1 bir denetim ve gozetim yetkisinden bile soze- 
dilemez. Yerel yonetimlerin onemli kimi kararlarlnln merkez taraflndan 
onaylanmaslyla yetinilir. 

3) Kuzey modeli adlnl alan iiqiincii sistemde, lsveqlte oldugu gibi, klt'a 
Avrupasl'na oranla merkez gozetiminin daha da zaylflamlg oldugu goze Gar- 
par. 

Devlet, denetim ve gozetimini, esas olarak, yerel yonetimlerin karar- 
lan, eylem ve iglemleri, organlarl ve qallganlarl iizerinde uygulamakla bir- 
likte, elinde bunlardan bagka araqlar da vardlr. Ozellikle, yerel birimlerin 
kurulmasl, slnlrlarlnln degigtirilmesi, tiizel kigiliklerinin kaldlr~lmas~ yoluy- 
la da, yerel yonetimlerin ozerkligine miidahale edilebilmektedir. 

Bundan daha da onemlisi, merkezin, yerel birimleri mali baglmllllk 
yoluyla denetim altlnda tutmasldlr. Biitqe vergi gelirlerinden yerel yonetim- 
lere verilen paylarln dagltlm yontemlerinden ve merkezin takdirine blrakll- 
mlg olan yardlm firsatlarlndan yararlanarak belediyelerin ozerk hareket ede- 
bilecekleri alanlar daraltllabilmektedir. Belediyelerin gelirlerinin oldukqa 
biiyiik bir boliimiinii oz gelir kaynaklarlndan degil, devletten aldlklarl iilke- 
lerde, merkeze baglmllllgln, yerel yonetimlerin yazglsl durumuna geldigi 
slk slk goriiliir. 

Yerel yonetimler iizerindeki denetim ve gozetim devletqe uygulandl- 
glnda, bir "dl9 denetim" den sozedilebilir. Tersine, yerel yonetimlerin kendi 
yonetsel biirokrasisinin yasalara uygun olarak qallgmaslnl, "iq denetim" yo- 
luyla kendi hiyerargik yapllarl iqinde denetlemeleri de soz konusudur. 
Uqiincii olarak, halk denetqisi (ombudsman) ad1 verilen bir yontemle, yaptl- 
rlmlarl da ongoriilerek, halk adlna ozel orgiitlere denetim yaptlran iilkeler de 
vardlr. 

Sozii edilen bu denetim biqimlerine, devletler iizerinde, uluslararas~ 
antlagmalara taraf olmaktan dogan yiikiimliiliiklerini ne ol~i ide yerine getir- 
mekte olduklarlnl incelemek iizere, uluslararasl kuruluglarca uygulanan do- 
lay11 denetim tiiriinii de katmak yanllg olmayacaktlr. Ciinkii, kiiresellegme 
diye bilinen degigim siireci, zaman, mekin, uzakllk ve slnlr gibi kavramlarl 
degigtirmekte, aralarlnda yerel demokrasinin de bulundugu birqok degeri, 
tek bir iilkenin degil, uluslararasl toplulugun sahip qlktlgl degerler durumu- 
na sokmaktadlr. 

uyesi olan ve Avrupa Yerel Yonetimler 0zerklik Sartl'na imza koy- 
makla yetinmeyip onu onaylamlg da bulunan iilkelerde, Avrupa Konseyi'nin 



re'sen ya da yerel yonetimleri temsil eden dernek ve birliklerin bagvurular~ 
iizerine yapmakta oldugu izleme gorevini, uluslararas~ nitelik taglyan bir de- 
netim olarak nitelemek gerekir. 

Devletin yerel yonetimleri denetlemesinde bagllca iki yo1 tutulmakta- 
dir : Birincisi, denetimin, yerel yonetimlerin eylem ve iglemlerinin Anaya- 
saya ve yasalara uygun olup olmad~klarlnl gozden ge~irmekten ibarettir. 
Ikincisi ise, yerel diizeyde allnan kararlarln ya da yapllan etkinliklerin, ye- 
rinde olup olrnad~gln~, toplum yararlna uygun diigiip diigmedigini denetle- 
mektir ki, buna yerindelik denetimi ad1 veriliyor. 

Boyle bir denetim tiirii, yerel halkln kendisi i ~ i n  neyin daha iyi oldu- 
@nu, kendisinin degil, fakat denetimi uygulayan merkez organlarlnin daha 
iyi takdir edecegi varsaylmlna dayan~r ki, bunu yerel yonetimin ozerkligi il- 
kesiyle bagdagtlrmaga olanak yoktur. Bu durumda, yerel yonetim, merkezin 
uzantlsl durumuna diigiiriilmiig olur. 

Ote yandan, merkez denetimi, zaman olarak, ya yerel yonetimin ey- 
lem ve igleminden once, ya da sonra yapllmaktadlr. Bir yerel birimin karar- 
larlnln onaylanmas~, ertelenmesi, bozulmas~ gibi vesayet tiirleri, gogu kez 
eylem ve iglemleri izleyen denetim yontemleridir. Oysa merkezin, alt basa- 
maklardaki yonetimlerin yerine gegerek, kendi istencini onlarln istengleri- 
nin yerine koyarak karar venneleri durumunda, yerel yonetimin hareket oz- 
giirliigii, zamanla slnlrl~ olmaks~zln, kaldlrllmlg olur. Bunun gibi, belli bir et- 
kinligi ger~eklegtirebilmek iizere karara varmadan once, merkezden izin al- 
manln zorunlu klllnmas~ da onceden yapllan (ex ante) bir denetimdir. 

Tiirkiye 

Anayasanln 127. maddesi, yerel yonetimler iizerinde uygulanabile- 
cek vesayetin a m a ~ l a r l n ~  goyle belirlemigtir : 

1) Yerel hizmetlerin, idarenin biitiinliigii ilkesine uygun olarak yurii- 
tiilmesi, 

2) Kamu gorevlerinde birligin saglanmasi, 

4) Y ere1 gereksinmelerin geregi gibi kargllanmasl, 

Bu amaqlarla uygulanmas~ gereken vesayet denetimi, yasada belirti- 
len esas ve yontemler Cerqevesinde ger~eklegtirilir. Bagta Belediye, 1dare-i 
Umumiye-i Vilayat. Koy, Anakentlerin Yonetimi yasalar~ olmak uzere pek 
qok yasamiz, yerel yonetimler iizerinde merkezce uygulanacak vesayet yet- 
kileriyle doludur. Belediye ve mahalle kurulmaslndan tutunuz da, belediye- 
lerin iq orgiitlenmesine, personel kadrolarlna, imar, sagl~k, kiiltiir, ihale igle- 



rine, gizli oturumlar~nln gizliligine, biitqelerine, hatta degigtirilerek onay- 
lanmaslna varlncaya kadar pek qok konuda, belediyeler merkezin s ~ k l  dene- 
timi altlndadlrlar. 

Seqimle olugan meclislere sahip bulunan ve bagkanlarl da seqimle ge- 
len belediyelere karg~ yaygln bir giivensizlik ortamlndaylz. Seqim yaklaglr- 
ken, iqme suyu fiyatlnl maliyetinin altlnda belirleme karar~ alan bir belediye 
meclisine duyulan giivensizlik hakll goriilebilir. Ne var ki, seqim donemle- 
rinde, merkezi iktidarlar da, rasyonellikten ve nesnellikten uzaklagma bakl- 
mlndan belediyelerden daha geride kalm~yorlar. Bir iilkenin politikacllar~n~, 
merkezdekiler ve merkez dlglndakiler diye ikiye aylrarak, bir bolumune gii- 
ven, otekine guvensizlik duymak iqin hakl~ nedenler bulmak kolay degildir. 

Farkll siyasal partilerin merkezde ve yerel yonetimlerde iktidarda ol- 
malarl durumunda, birqok yore halklnln, ozellikle mali konulardaki parti- 
zanca uygulamalardan magdur olduklarl goriilmiigtiir. Vesayet, merkez de- 
netimi, siyasal iktidarlarln, adalet ilkesinden uzaklagmalarlna olanak tanl- 
yan bir kural degildir. 

Tiirkiye'de, 1930 kogullarl iqinde, her tiirlii yetigkin personelden, kay- 
naktan, bilgiden, araq ve gereqten yoksun belediyeler uzerinde uygulanma- 
slnda yarar gorulen denetimler, var l~gln~ 65 y11 sonra, bugiin de siirdurmek- 
tedir. Can11 hi$ bir varllk, 65 y11 kadar uzun bir bebeklik donemi yagamaz. 

Ulkemizde, vesayet kurumunun Anayasada ve yasalarda yer almlg 
olan diizenlenig biqiminden oldugu kadar, uygulanmas~ndan da yak~nmalar 
vardlr. 0zelliMe son 15 y11 iqinde, programlarlnda, seqim bildirgelerinde ye- 
re1 demokrasiye sahip q~kacaklar~n~ aq~klamlg olan siyasal partiler bile, ikti- 
darda bulunduklar~ donemlerde, Anayasa'nln 127. maddesindeki yerinden 
yonetim ilkesine ayklrl yasalar q~karmaktan geri kalmamlglardlr. Anayasa 
Mahkemesi'nin, iki onemli karar~ bu yonden qok onemlidir. 3394 say111 ya- 
sanln kimi hiikiimlerine ve 3360 say111 11 Ozel Yonetimleri ilgili yasanln bir- 
kaq maddesine iligkin olarak Yiiksek Mahkeme'nin vermig oldugu iptal ka- 
rarlar~, bu aq~dan onemli yorumlar iqeren belgelerdir. 

Yasal ve nesnel dayanagl olmamakla birlikte, vesayet denetimi kadar 
a g ~ r  say~labilecek bir uygulamaya bu baglamda dikkatinizi qekmek isterim. 
Bu da, son zamanlarda qok slk rastlandlgl gibi, kimi belediye bagkanlarlnln, 
beldelerinde kimi onemli yatlrlmlarl gerqeklegtirebilmek, seqmenlerine 
verdikleri sozii yerine getirebilmek iqin, iktidar partilerince, yardlm vaadi 
karglllglnda, parti degigtirmeye, ozendirilerek zorlanmalar~dlr. Bunun, bu 
yolu seqmeyen belediyeler iizerindeki olumsuz etkilerini takdir etmek giiq 
degildir. Ne yazlk ki, bu tiir olgular~, yargl denetimine konu yapmak olanagi 
bulunam~yor. 



Y ere1 yonetimlerin seqilmig organlarinln gorevden allnmalarl esas 
olarak yargl guvencesine baglanmlg olmakla birlikte, bu kuralln istisnasin- 
dan da biiyuk yalunmalar vardlr. Delillerin ortadan kaldlrllmasl olaslllgl bile 
bulunsa, gorev ile ilgili bir suq nedeniyle sorugturma ya da kovugturmaya 
konu olan bir belediye bagkanlnln, Iqigleri Bakanl'nca gorevden allnabilme- 
si, bu yetki uygulanmasa bile, boyle bir yetkinin anayasada ve yasalarda yer 
almasi, yerel demokrasiyi zedeleyebilecek bir yetkidir. 0 t e  yandan, bir hiz- 
met birligi kurmak isteyen iki belediye, neden Bakanlar Kurulu'ndan once- 
den izin almak zorunda olsunlar? 

Yerel Yonetimler 0zerklik $art] 

Avrupa Yerel Yonetimler 0zerklik Sartl, bir qok maddelerinde, yerel 
ozerkligi zedelemeyecek bir denetimin nasll olmasl gerektigini gostermek- 
tedir. Gerqekte, $artin koydugu kurallardan b i r~ogu,  denetim ve gozetim 
konusunu dolayll olarak ilgilendirmektedir. Bununla birlikte, Yerel Yone- 
timlerin Etkinliklerinin Yonetsel Gozetimi bagllglnl taglyan boliimunde, bu 
denetim ve gozetimi dogrudan dogruya ilgilendiren 3 fikrada, kavramln te- 
me1 ogeleri goylece ozetlenmig bulunuyor : 

1) Denetim, Anayasaya ve yasalara uygunlugun denetlenmesiyle sl- 
nlrll olacaktlr. Y erindelik denetimine, ancak yerel yonetirnler devletqe ya da 
bolge yonetimlerince yetkili kllinmlg olduklari gorevlerle ilgili olarak izin 
verilecektir. 

2) Yonetsel denetim ve gozetim, yalniz Anayasa ve yasalarda belirtil- 
mig olan durumlarda ve yontemlerle yapllabilir. 

3) Denetim ve gozetim, bununla korunmak istenen qlkarlarln onemi 
ile orantill olmak zorundadir. 

Goriildiigii gibi, burada denetimin amaclna, biqimine, sln~rlarina ve 
yontemine iligkin slnlrlamalar vardlr. 

Ote yandan, akqal konularla ilgili olarak, 9. maddede yer alan 8 fikra- 
da, gerqek bir ozerkligin dayanmasl gereken ogeler aqlkqa gosterilmigtir. 
Bunlara uyulmamas~ durumunda, yerel yonetimlerin merkeze daha baglmli 
duruma gelmeleri olaslllii;~ yiikselir. Bunlardan birkaqina deginmekte yarar 
vardlr : 

1) Yerel yonetimler, gene1 ekonomik politikalar qerqevesinde, ser- 
bestqe kullanabilecekleri yeterli gelir kaynaklarlna sahip klllnmalldlrlar. 

2) Gelir kaynaklarl, Anayasanln ve yasalarln kendilerine vermig ol- 
duklar~ gorevlerle orantlll olmalidir. 



3) Gelir kaynaklarl yeter derecede qegitli o l m a l ~  ki, yerel hizmetlerin 
maliyetindeki geligmelere ayak uydurmakta guqluk qekilmesin. 

4)  Gelirlerinden hi$ degilse bir bolumii, oranlarlnl yasalar qerqevesin- . 

de kendilerinin belirleyecegi vergi ve harq gelirlerinden o lugmal~d~r .  

5) Yerel yonetimlere yapllan devlet yardlmlar~,  belirli projelerin ger- 
~eklegtirilmesi koguluna baglanmamalld~r. Yardlmlar, bu yonetimlerin si- 
yasal takdir haklarlnl kullanma ozgurluklerini ortadan kald~rmamal ld~r .  

Bu vesileyle, Turkiye'nin, Yerel 0zerklik Sart l 'n~ onaylarken (3723 
say111 yasa, 1991), denetim ve gozetimle ilgili 3. flkraya ve akqal kaynaklarla 
ilgili flkralardan kimilerine ( 4 , 6  ve 7 )  qekince koymug oldugunu anlmsat- 
makta yarar vardlr. 

Reform Tasari ve Taslaklar~ 

1960'11 yillar~n baglarlnda haz~rlanan ve Merkezi Yonetimin ve Tagra 
Orgutunun Y eniden Diizenlenmesini a m a ~ l a y a n  aragtlrma projesi raporun- 
da, vesayetle ilgili olarak gu sozler yer alm~gtlr : "Vesayet yetkisini kullana- 
cak yonetimler araslnda eggudum s a g l a n m a l ~ d ~ r .  Devlet denetimi, etkisiz 
yontemlerden kurtar~lmall, Denetim ve gozetim yetkilerini Bakanlar Kuru- 
lu'ndan ~ o k ,  bakanllklar kul lanmal~d~r ."  Goruldugu gibi burada denetimin 
ozune ve sln~rlarlna iligkin bir oneri yer a l m ~ y o r .  

Y onetimi ve Yonetsel Y ontemleri Duzenleme Komisyonu Raporu 
ad11 resmi bir qallgmada da (1971), "Merkez denetiminin yerel girigimciligi 
onleyici kimi yontemlerden ibaret olmasl yerine, ogretici ve yaplcl bir nite- 
likte olmaslna ozen gosterilmesi" istenmigtir. 

1992 tarihli KAYA (Kamu Yonetimi Aragt~rmasl) raporunda ise, bu 
konuda gu goruglere yer verilmig : "Yonetsel vesayet denetimin en az diizeye 
indirilmesi ve bunun yerine, Cegitli duzeylerdeki yerel yonetim birimlerinin 
birbirlerini demokratik olarak denetlemeleri uygulamas~ biqiminde anlag11- 
mal~dlr .  

IGigleri Bakanl~gl'nca 1996 y~ l lnda  hazlrlanm~g olan Mahalli 1darele- 
rin Y eniden Yapllandlrllmaslna Iligkin Yasa Tasarlsl ve Gerekqesi b a g l ~ k l ~  
yaylnda, yerel yonetimler uzerindeki vesayetin azalt~lmasl konusunda so- 
mut oneriler yoktur. Denetim b a g l ~ g ~ n l  taglyan 12. maddede denetim yetki- 
lerinin Iqigleri Bakanl~gl'nda toplanmaslndan ve ozel denetim kuruluglarln- 
dan sozedilmektedir. Bununla birlikte, Gene1 Gerekqe bolumunde, "Vesa- 
yet yetkilerinin olabildigi olqiide azaltllmasl ve merkezi yonetimin vesayeti 
yerine halkln otokontrolunun konmaslnln amaqlandlgl" vurgulanmlgtlr. 



Cumhurbagkanllgl Devlet Denetleme Kurulu'nca yapllan qok yeni bir 
qallgmada (1996) da, vesayet konusuna gereken aglrllgln verildigini gormii- 
yoruz. 

1) Avrupa Y ere1 Yonetimler Ozerklik Sarti'nin gosterdigi dogrultuda 
ve qizdigi qerqeve iginde, Anayasa'nln 127. maddesi gozden geqirilmelidir. 
Se~ilmig organlar~n gorevinin son bulunmaslndaki yargl giivencesi kurall- 
nln istisnasl ya tiimden kaldlr~lmall, ya da h~zlandl r l lm~~ bir yargllama yon- 
temine baglanmal~d~r. 

2)  Vesayet slnlrll olqiiler iqinde tutulmal~, kesin ve hakll gerekgelere 
dayandlr~lmall, yasalardaki gereksiz vesayet yetkileri ile gerekli olanlar bir- 
birinden aylrdedilmeli, yerindelik denetiminin yerini mutlaka hukuka uy- 
gunluk denetimi allnmalldlr. Iglem oncesi denetimler, yerini iglem sonrasl 
denetimlere blrakmalldlr. Bu baglamda Turkiye, Yerel Ozerklik Sartl'nln 
kimi kurallarlna koymug oldugu qekincelerin devaminda bir yarar olup ol- 
madlgl konusunu yeniden gozden geqirmelidir. 

3) Merkezin denetim ve gozetim yetkilerinin egitici bir nitelik taglma- 
slna ozen gosterilmelidir. Anayasa Mahkemesi'nin, bir karar vesilesiyle 
yaptlgl gu yorum, saniyorum ki, vesayete verilecek biqimin saptanmaslnda 
yararll bir kllavuz degerindedir : "1dari vesayet yetkisi, ayni zamanda, de- 
mokratiklegme siirecinde, yerel plandaki katllimc~ yonetimi sosyal hukuk 
devleti dogrultusunda geligtirici, toplumsal dayanlgmayl giiqlendirici, Ana- 
yasa'nln ongordiigii hak ve ozgiirliiklere saygl bilincini yukseltici, qagdag ve 
uygar bir egitim yontemi olarak degerlendirilmelidir." 




