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GİRİŞ 

Sürekli değişen sosyal ve iktisadi yaşam, hukuki alanda değişimi 

zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda merkezi idare ile mahalli idareler 

arasındaki ilişkiler bakımından da bir değişim görülmektedir.  

Ülkemizde merkezi idare ile mahalli idareler arasındaki ilişkiler uzun 

yıllar boyunca aynı yasal düzenlemeler ile sürdürülmüştür. Mahalli idarelerin 

daha güçlü özerk bir statüye kavuşma amacıyla süregelen isteklerini 

yoğunlaştırmaları Avrupa Birliği sürecinin de etkisiyle yankı bulmuş ve 

mahalli idarelerin denetimi açısından kanuni değişiklikler yapılmıştır. Bu 

çerçevede, 1911 yılından itibaren yürürlükte olan İl Özel İdaresi Kanunu 

kaldırılarak 2005 tarihinde 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu yürürlüğe 

sokuldu. Aynı süreçte, 3030 sayılı Büyük Şehir Belediyesi Kanunu yerine 

2004 yılında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu getirilmiştir. Uzun 

yıllardır yürürlükte olan 1580 sayılı Belediye Kanunu da yerini 2005 tarih ve 

5393 sayılı Belediye Kanunu’na bırakmıştır. 

Mahalli idareler kapsamında yapılan bu kanuni düzenlemeler, merkezi 

idare ile mahalli idareler arasında Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana 

uygulanan idari denetim ilişkisi bakımından da önemli bir yer tutmaktadır. 

Tez konusunun tercih edilmesinin sebebi, mahalli idarelerin denetimi 

kapsamında yeni düzenlemeler getiren bu yeni kanuni düzenlemelerdir.  

Tezin konusu, merkezi idare ile mahalli idareler arası ilişkiler ve bu 

kapsamda merkezi idarenin mahalli idareler üzerindeki idari denetimidir. 

Anayasal ifadeyle idari vesayet yetkisidir. Bilindiği üzere hemen her ülkede 

kamu idaresi merkezden yönetim ve yerinden yönetim ilkelerine bağlı olarak 
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merkezden yönetim ve yerinden yönetim teşkilatları kapsamında oluşmakta 

ve bu esasa göre kamu hizmeti yürütmektedirler.  

Merkezden yönetim, başkent teşkilatı da denilen ve ülkenin 

yönetiminden asli sorumlu, temel birimleri başkentte ve ihtiyaca göre tüm 

ülkede örgütlenen idari birimlerdir. Merkezi idare güçler ayrılığı ilkesinin 

uygulandığı ülkelerde yasama ve yargıdan başka dar siyasi alan dışındaki 

tüm yürütme organını ifade eder. Gerçekte yürütme içerisindeki siyasi organ 

ve kişiler de aynı zamanda merkezi idarenin başı konumundadırlar.  

Üniter devletlerde kamu hizmetlerinin önemli bir kısmı merkezi idareler 

tarafından yürütülmektedir. Bununla birlikte, bazı kamu hizmetleri, 

anayasayla ve çoğunlukla kanunlarla oluşturulan kamu tüzelkişilerine 

devredilmektedir. Yerinden yönetimlerin varlığının demokrasi ile açıklanması 

bir yana, belirtmek gerekir ki bazı kamu hizmetlerinin görülmesinin merkezi 

idare dışında oluşturulan kamu kurum ve kuruluşlarına devredilmesinin asıl 

sebebi, kamu hizmetlerinin kolay, etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesinin 

sağlanmasıdır. Bu bağlamda mahalli idarelerin varlığı demokratik bir ülkenin 

zorunlu unsuru olmayıp, antidemokratik sayılan ülkelerde de mahalli 

idarelerin varlığı sözkonusudur. Bir başka ifadeyle, mahalli idarelerin tümüyle 

merkezi idare bünyesinde yer alması demokratik bir ülkeyi antidemokratik bir 

duruma getirmez. Mahalli idarelerin kurulmasının en önemli amacı 

demokratik ilkeler değil; kamu hizmetlerinde verimliliği sağlamaktır. 

Yerinden yönetimlerin coğrafi esasa göre oluşturulması yerel 

yönetimler ya da mahalli idareler; hizmet esasına göre kurulması ise hizmet 

yerinden yönetimleri şeklinde ortaya çıkmaktadır. Hizmet yerinden 

yönetimleri çok geniş kapsam ve türlerde değerlendirilmesine karşın mahalli 

idarelerin kapsam ve türü sınırlı ve belirlidir. Anayasaya göre “mahalli 

idareler; il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını 

karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene 

kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu 
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tüzelkişileridir.” Yani ülkemizde sadece il özel idareleri, belediyeler (büyük 

yerleşim yerlerinde büyükşehir belediyeleri) ve köyler mahalli idarelerdir. 

Hizmet yerinden yönetimlerinin merkezi idare ile denetim ilişkileri bu 

örgütlerin sayısı kadar çeşitlilik arzetmektedir. Bu çeşitlilik idari kamu 

kurumlarının merkezi idare ile ilişkisinden üst kurullara; meslek birliklerinden 

kamu iktisadi teşebbüsler kadar çok geniş bir yelpazede değerlendirilebilir. 

Bu nedenle her biri kendi başına müstakil çalışma konusu oluşturabilecek bu 

ilişkiler tezin kapsamı dışında tutulmuştur.  

Diğer yandan mahalli idareler, yasama organı ve yargı organları ile de 

ilişki içindedir. Bu tezde mahalli idarelerin yasama ve yargıyla denetim ilişkisi 

de kapsam dışında tutularak yalnızca merkezi idareyle denetim ilişkisi 

çalışmaya konu edilmiştir. 

Mahalli idarelerin her ne kadar sadece merkezi idareyle denetim ilişkisi 

çalışmanın konusu ise de ülkemizde Danıştay’ın özel konumu nedeniyle 

mahalli idarelerin denetiminde yargı organlarının rolünü belirlemenin 

zorluğunu belirtmek gerekmektedir. Bu zorluk iki sebeple kaçınılmazdır.  

Birincisi, Anayasaya göre “Danıştay, davaları görmek, Başbakan ve 

Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarıları, kamu hizmetleri ile ilgili 

imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında iki ay içinde düşüncesini 

bildirmek, tüzük tasarılarını incelemek, idari uyuşmazlıkları çözmek ve 

kanunla gösterilen diğer işleri yapmakla görevli” bir kurumdur. Bu bakımdan 

Danıştay, yargı organı olması yanında merkezi idarenin de yardımcı örgütü 

olarak sayılmaktadır. Yargısal nitelikteki kararları bakımından çalışmamızın 

kapsamında yer almayan Danıştay, yargısal nitelikte olmayan kararları 

bakımından çalışmamızın önemli bir yerini oluşturmaktadır.  

İkincisi, 1980’li yıllarda Fransa’da ve yakın zamanda ülkemizde 

gerçekleştirilen kamu yönetimi değişiklikleri kapsamında merkezi idare ile 

mahalli idareler arasındaki ilişkiler de önemli bir yer tutmaktadır. Fransa ve 

Türkiye, mahalli idarelerin merkezi idare tarafından idari denetimi 
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bakımından baskıcı yönüyle bilinmekteydiler. Fransa 1980 yılından sonra 

Anayasal ve yasal değişikler ile merkezi idareni mahalli idareler üzerindeki 

idari denetimini büyük oranda kaldırarak bu denetim yetkisini merkezi idare 

ajanlarının başvuru şartıyla idari mahkemelere devretti. İdare hukuku 

bakımdan yakından takip ettiğimiz Fransa’daki bu değişiklik yirmi birinci 

yüzyılın başından itibaren ülkemizde yankı yaptı ve benzer değişiklikler 

gerçekleştirildi. Bu bağlamda il özel idaresi ve belediyeler bakımından 

yaklaşık yüzyıldır uygulanan denetim sisteminde büyük bir değişim yaşandı. 

İdari denetim yetkisinin kullanılmasının yargı organları ile ilişkilendirilmesi 

çalışmamızı bu bakımdan da ilgilendirmektedir. 

Tezin konusu, mahalli idarelerin merkezi idare ile ilişkisi olmakla birlikte 

bu iki teşkilat arasındaki ilişkilerin tümü kapsam içerisinde değildir. Merkezi 

idare ile mahalli idareler arasındaki mali ilişki bu bağlamda önemli bir yer 

tutmaktadır ve konumuz dışında yer almaktadır. Mahalli idareler mali 

bakımdan çok farklı kurumlar tarafından denetime tabi tutulmaktadır. Mahallî 

idarelerin hesap ve işlemlerinin denetimi ve kesin hükme bağlanması 

Sayıştay tarafından yapılmaktadır. Yine Cumhurbaşkanı, Devlet Denetleme 

Kurulu aracılığı ile mahalli idareler üzerinde denetim yapmaktadır. 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu mahalli idareleri iktisadi, mali, idari, 

hukuki ve teknik yönden sürekli olarak gözetim ve denetim altında 

bulundurmaktadır. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, 

Bakanlığın mahalli idareler üzerinde sahip olduğu vesayet yetkisinin mevzuat 

hükümleri gereğince uygulanmasını sağlamak ve mahalli idare fonlarının 

kanunların ve ilgili mevzuatın öngördüğü şekilde ve Bakanlığın yetki sınırları 

içinde dağıtılmasını ve idaresini sağlamak, takip ve kontrol etmektedir. Bu 

çerçevede İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörleri; mahalli idareler ile 

bunlara bağlı, özel kanunla veya Belediye Kanununa göre kurulmuş katma 

bütçeli işletme ve idarelerle, döner sermayeli kuruluşlar ve bunların 

kurdukları veya katıldıkları birliklerde Bakan adına teftiş, denetleme, 

araştırma ve soruşturma yapmaktadırlar. Maliye Bakanlığı Maliye Teftiş 

Kurulu Başkanlığı bakan adına, mahalli idareleri teftiş etmektedir. Temel 
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denetim ilişkisi bu kurumlar ile gerçekleştirilmekle birlikte diğer bakanlık ve 

merkezi idare organları tarafından da konuları bakımından mahalli idareler 

üzerinde denetim yetkileri bulunmaktadır. Çalışmamızda yeri geldikçe ilgili 

denetim kurumlarına değinilmekle birlikte çoğunlukla mali nitelikteki bu 

denetim biçimleri kapsam dışında tutulmuştur. 

Hukuk sistemimizde mahalli idareler üzerinde denetim yapma 

konusunda birden fazla merkezi idare biriminin yetkili ve görevli olduğu 

görülmektedir. Bu denetimler çoğunlukla birbirini tamamlar nitelikte olmasına 

karşın bazı durumlarda denetimler bir diğeriyle çakışabilmektedir. Devlet 

Denetleme Kurulu, Başbakanlık Teftiş Kurulu, Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu 

ve kendi kamu hizmetlerine ilişkin diğer bakanlıkların mahalli idareler 

üzerinde idari denetim yetkileri bulunmasına karşın sayılan bu denetim 

organlarının gerektiği gibi ve düzenli bir denetim yürüttükleri söylenemez.1 

Mahalli idareler üzerinde merkezi idare tarafından etkin yürütülen denetim 

Sayıştay denetimi bir yana bırakılırsa, yalnızca İçişleri Bakanlığı tarafından 

yapılan denetimler ile sağlanmaktadır. 

Günümüzde kamu hizmetlerinin tümünün devlet tüzelkişiliği altında 

yürütülmesinin mümkün fakat zor olması, başka tüzelkişiliklerin doğmasına 

yol açmıştır. Devlet tüzelkişiliği dışında kendilerine tüzelkişilik verilen bu 

idarelerin Anayasa ve kanunlar çerçevesinde organlarını oluşturmaları, yetki 

ve görevlerini yerine getirmeleri bakımından alacakları kararlarda bağımsız 

davranmaları, mahalli idarelerin temel özelliğidir.  

Kamu hizmetlerinin verimli yürütülmesi amacıyla yerinden yönetim 

ilkesi geliştirilerek kamu hizmeti gören belli teşkilatlara tüzelkişilik ve 

dolayısıyla özerklik tanınması, aynı zamanda kuruluş ve görevleri ile bir 

bütün olan idarenin bu bütünlüğü sağlamak amacıyla yine bu örgütler 

üzerinde bir gözetim ve denetim mekanizması kurmasını da zorunlu hale 

                                                
1  Yıldız, Nihat, Türkiye’de Belediyelerin Dış Yönetsel Denetimi, İçişleri Bakanlığı Mahalli 

İdareler Köntrolörleri Derneği Yayını No:4, Ankara, 1998.s. 25 vd. 
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getirmektedir. Bir yanda özerklik diğer yandan da bütünlük ve uyumluluk, 

kamu hizmetlerinin görülmesinde vazgeçilemez ilkelerdendir. 

Mahalli idarelerin yürüttükleri kamu hizmetlerinin, idarenin bütünlüğü 

açısından dikkate alınması gereken önemli bir niteliği de bunların, merkezi 

idare teşkilatının yürüttüğü kamu hizmeti gibi emanet usulü olarak 

yürütülmesidir.2 

Bilindiği üzere kamusal organlar kamu idareleri ve kamu kurumları 

olmak üzere iki ana grupta ele alınmaktadırlar. Devletin merkez teşkilatı 

temel kamu idaresidir. Devletten ayrı tüzelkişilikleri bulunmasına rağmen 

kamu idaresi olarak nitelenen idareler ise yalnızca mahalli idarelerdir. Bunun 

dışındaki Türkiye Radyo ve Televizyonu, Üniversiteler, Sosyal Güvenli 

Kurumları gibi kamu tüzelkişiliğe sahip idari birimler kamu kurumlarıdır. 

Kamu idareleri ile kamu kurumları arasındaki ayırımın temel sebebi, 

kamu idarelerinin kamu hizmeti yürütmeleri bakımından konu sınırlamasına 

tâbi olmamalarıdır. Oysa kamu kurumları sadece belirli konu ve amaçlarla 

sınırlı alanda kamu hizmeti yürütebilmektedirler. Örneğin, merkezi idare veya 

bir belediye kendi coğrafi alanı içerisinde hemen her konuda kamu 

hizmetlerinin yürütülmesi bakımından yetkili ve sorumludur. Bir kamu kurumu 

olan üniversiteler ise sadece bilimsel alanda, sosyal güvenlik kurumları 

sadece sosyal güvenlik alanında, Türkiye Radyo ve Televizyonu ise yalnızca 

yayıncılık alanında kamu hizmeti yürüten idari birimlerdir.  

Mahalli idarelerin kamu idaresi olarak sayılmasının tez konusu 

bakımından bazı önemli sonuçları bulunmaktadır. Mahalli idareleri emanet 

usulü ile kamu hizmeti yürüttükleri için bu idarelere kamu hukuku kuralları 

uygulanır. Kamu hizmetleri bizzat kamu idaresi bünyesinde yürütülür ve buna 

bağlı olarak kamu idaresinin kendi personeli ve kendi malları kullanılır. 

Emanet usulü kapsamında yürütülen kamu hizmetlerinde idari personelin 
                                                
2  Duran, Lütfi, İdare Hukuku, Fakülteler Matbaası, İstanbul, 1982, s. 328, Akyılmaz, Bahtiyar, 

İdare Hukuku, Sayram Yayınları, Konya, 2004, s. 334, Günday, Metin, İdare Hukuku, 8. Bası, 
İmaj Yayınları, Ankara, 2003, s. 308, Gözler, Kemal, İdare Hukuku, Cilt I, Ekin Yayınları, 
2003, s. 346. 
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kendi içinde sıkı bir bağlılığı olduğu söylenebilir. Yani idari personelin 

bağımsızlığından söz edilemez.3 Bu bağlamda merkezi idare ile mahalli 

idareler arasındaki ilişki, merkezi idare ile kamu kurumları arasındaki 

ilişkiden farklılık göstermektedir. 

Mahalli idarelerin denetimi; denetleyen organ, amaç, yöntem ve 

kapsam bakımından çeşitlidir. Bu denetimleri, organik bakımdan siyasi 

denetim, yargı denetimi, halk denetimi ve idari denetim olarak; fonksiyonel 

bakımdan ise “hukuka uygunluk” denetimi ile “yerindelik” denetimi şeklinde 

sınıflandırabilir. Ayrıca ulusal veya uluslararası organlar tarafından yapılması 

bakımından da bir ayırım yapılabilir. 

Tezin hazırlanmasında idare hukukunun teknik bir hukuk dalı olması 

dikkate alınarak buna uygun olan kaynaklardan yararlanılmaya çalışılmıştır. 

Bu nedenle kamu yönetimi bilimi kapsamında değerlendirebilecek 

kaynaklardan mümkün olduğunca uzak durulmuştur. 

Yine idari vesayet yetkisinin önemli özelliklerinden biri olan kanunilik 

ilkesi dikkate alınarak tezde çoğunlukla pozitif yaklaşım benimsenmiştir. Bu 

pozitif yaklaşıma paralel olarak dil seçiminde de Anayasa’nın tercihine sadık 

kalınmaya çalışılmış bu bağlamda “mahalli idare”, “idari vesayet yetkisi”, 

“kanun” gibi kanuni terminoloji tercih edilmiştir. 

Tez dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, mahalli idareler 

üzerindeki idari ve diğer denetim türleri karşılaştırmalı olarak ele alınmış ve 

bu denetimler çeşitli tasniflere ayrılmıştır.  

İkinci bölümde, idari vesayet yetkisine giriş yapılarak kavram ve 

kapsam bakımından konu ele alınmıştır. İdari vesayet yetkisinin ülkemizdeki 

tarihi gelişimi, dayanağı ve öneminden dolayı amacı da bu bölümde 

değerlendirilmiştir. 

                                                
3  Gözler, I, s. 347. 
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Üçüncü bölümde, ülkemizde idari vesayet yetkisini kullanan makamlar 

ile üzerinde idari vesayet yetkisi kullanılan idareler incelenmiştir. 

Dördüncü ve son bölümde ise bir önceki bölümde üzerinde idari 

vesayet yetkisinin kullanıldığı idarelerin belirlenmesinden sonra bu yetkinin 

hangi şekil ve şartlarda kullanıldığı ve idari vesayet yetkisinin hukuki 

görünümü irdelenmeye çalışılmıştır. Nihayet bu bölümde yeni bir idari 

vesayet yetkisi yöntemi olarak ortaya çıkan “idari yargıya başvurma” usulü 

de incelenmiştir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

MAHALLİ İDARELERİN DENETİMİ 

 

II..  MAHALLİ İDARELERİN DENETLENMESİNDE ORGANİK AYRIM 

 

Mahalli idarelerin denetimi organik bakımdan siyasi, yargısal ve idari 

organlar ile halk denetimi olarak sınıflandırılmaktadır. Kamu denetçisi, siyasi 

denetim kapsamında ele alınmaktadır. 

 

A. SİYASİ DENETİM 

Siyasi denetim yasama organı tarafından yapılan denetimdir.4 Yasama 

organı tarafından yapılan denetim kural olarak bakanlar kurulu ve bakanlar 

üzerinde uygulanmaktadır. Anayasaya göre yasama organı soru, genel 

görüşme, meclis araştırması, meclis soruşturması ve gensoru araçlarıyla 

siyasi denetim yapar. 

Meclisin soru, genel görüşme, meclis soruşturması ve gensoru ile 

bakanlar kurulu üzerinde denetimi bir mahalli idareye ilişkin olsa bile bu 

denetimlerle denetlenen organ mahalli idareler değil, bakanlar kurulu ve 

bakanlardır.5 Örneğin, İçişleri Bakanına bir mahalli idare hakkında soru 

                                                
4  Özbudun, Ergun, Türk Anayasa Hukuku, 4. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 1995, s. 273, 

Tortop, Nuri “Yönetimin Denetlenmesi ve Denetim Biçimleri”, AİD, C.7, S.1, 1974, s. 31. 
5  Tanör, Bülent / Yüzbaşıoğlu, Nemci, Türk Anayasa Hukuku, 6. Bası, Beta Yayınları, İstanbul, 

2004, s. 285 vd. 
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sorulmuş olmakla mahalli idare üzerinde değil İçişleri Bakanı üzerinde 

denetim yapılır.  

Meclis araştırması diğer siyasi denetim araçlarına göre mahalli idareler 

üzerinde daha doğrudan bir denetim sağlamaktadır. Meclis araştırması, belli 

bir konuda bilgi edinilmek için yapılan incelemedir. Bu konu mahalli idarelere 

ilişkin de olabilir. Eğer meclis araştırması konusu mahalli idareye ilişkin ise 

İçtüzüğe göre meclis araştırma komisyonu mahallî idarelerden bilgi istemek, 

bu konularda inceleme yapmak, ilgililerini çağırıp bilgi almak yetkisine 

sahiptir. Görüldüğü üzere yasama organının anılan denetim yolları, yerinden 

yönetim örgütleri üzerinde dolaylı bir şekilde yapılan denetimdir. Meclis, 

sayılan bu araçlar vasıtasıyla yerinden yönetim örgütlerinin organlarını, 

kararlarını ve personelini denetlemektedir.6 

Diğer taraftan bireyler, etkin bir sonuca bağlanmasa da Anayasanın 

74. maddesinde düzenlenen dilekçe haklarını kullanarak siyasi denetim 

yollarını başlatabilirler. Mahalli idarelerin kararlarından dolayı zarar görenler 

veya bu kararları doğru bulmayan bireyler, yargı yoluna başvurabilecekleri 

gibi dilekçe hakkı kapsamında TBMM’ye de başvurabilirler. Başvuranlar, 

yerinden yönetim örgütleri hakkındaki dilekçeleri meclis dilekçe komisyonu 

tarafından Başbakanlığa bilgi şeklinde doğrudan gönderilmesini TBMM 

uyarınca sağlayabilirler. 

 

B. KAMU DENETÇİSİ DENETİMİ 

Birçok ülkede siyasi iradeye bağlı olarak kamu kurum ve kuruluşlarını 

denetlemek ve meclise rapor sunmak üzere denetim faaliyeti yürüten 

ombudsman (kamu denetçisi) müessesesi bulunmaktadır.7 Kamu denetçisi, 

anayasa veya kanun ile kurulan, bireylerin hak ve menfaatlerini korumak 
                                                
6  Balta, Tahsin Bekir, İdare Hukukuna Giriş, TODAİE Yayınları, No:117, Ankara, 1970, s. 208, 

Karanfiloğlu, Yasin, Yerel Yönetimlerin Denetimi, Sayıştay Başkanlığı, Ankara, 2000, s. 5. 
7  Eren, Hayrettin, “Ombusman Kurumu”, Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C. IV, S.1-2, s. 79 

vd. 
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amacıyla idare ve kamu görevlilerine ilişkin şikâyetler üzerine veya 

doğrudan harekete geçmek suretiyle araştırma ve inceleme yapan, ilgili 

idareye tavsiyelerde bulunan, araştırma sonuçlarını kamuoyuna duyuran ve 

çoğunlukla8 parlamentoya bağlı çalışan denetim yetkilisidir.9 

Yakın zamana kadar ülkemizde uygulaması bulunmayan bu müessese 

Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu adıyla 13.10.2006 tarihinde Resmi 

Gazetede yayınlanarak Türk hukukuna girmiştir. Bu Kanunun amacı; gerçek 

ve tüzel kişilerin idarenin işleyişi ile ilgili şikâyetlerini, Türkiye 

Cumhuriyeti’nin Anayasada belirtilen nitelikleri çerçevesinde, idarenin her 

türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; adalet anlayışı içinde, 

insan haklarına saygı, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden 

incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmak üzere Kamu 

Denetçiliği Kurumunu oluşturmaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bağlı 

(madde-4) olan Kamu Denetçiliği Kurumu; idarenin işleyişi ile ilgili şikâyet 

üzerine, Türkiye Cumhuriyeti’nin Anayasada belirtilen nitelikleri 

çerçevesinde, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve 

davranışlarını; adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygı, hukuka ve 

hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye 

önerilerde bulunmakla görevlidir (madde-9).  

Kamu denetçiliği anılan kanun incelendiğinde, kurumun TBMM’ye bağlı 

olması; baş denetçi ve denetçilerin yine TBMM tarafından seçilmesi10; 

Başdenetçi ve denetçilerin ceza soruşturma ve kovuşturmalarının Meclis 

iznine tabi olması; Kamu Denetçiliği Kurulu’nun, yaptığı faaliyetleri içeren 

                                                
8  Fransa’da kamu denetçisi (Mediator) yürütme organına bağlıdır. 
9  Mutta, Serdar, İdarenin Denetlenmesi ve Ombudsman Sistemi, Kazancı Yayınları, İstanbul, 

2005, s. 5. 
10  Kanunun ilk defa başdenetçi ve denetçilerin seçilmesini öngören geçici birinci maddesinin 

yürürlüğü Anayasa Mahkemesinin 27.10.2006 tarih ve E.2006/140 ve K.2006/33 sayılı kararı ile 
durdurulmuştur. Geçici 1. madde hükmü şöyledir: (1) İlk Başdenetçi ve en az beş denetçinin 
seçimi ile Kamu Denetçiliği Kurumu kurulur. (2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
otuz gün sonra Başkanlık tarafından Başdenetçi ve beş denetçi seçimi için aday adaylığı başvuru 
süreci başlatılır ve 11 inci maddede öngörülen usule uyularak seçim sonuçlandırılır. 
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raporlarını Komisyona11 iletmesi hükümleri karşısında Kamu Denetçiliği 

Kurumu’nun Meclis adına siyasi bir denetim yaptığı söylenebilir. Bu 

bakımdan Kurumun yaptığı denetimin bir idari vesayet denetimi olmadığı 

kolaylıkla söylenebilir. Mevcut haliyle Kurum, Meclis adına görev yapan 

Sayıştay ile organik açıdan benzerlik taşımaktadır. 

 

C. YARGISAL DENETİM 

Anayasaya göre idarenin her türlü işlem ve eylemlerine karşı yargı yolu 

açıktır. İdarenin denetim yolları arasında idarenin hukuka uygunluğunu 

sağlaması ve hukuk devleti ilkesi açısından bu hüküm önem arzetmektedir. 

İdarenin her türlü işlem ve eylemine karşı yargı yolunun açık tutulması temel 

ilkesine karşın yine Anayasada bu hükme bazı istisnalar getirilmiştir. 

Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler buna örnek sayılmaktadır. 

Anayasanın 9. maddesine göre yargı yetkisi, Türk Milleti adına 

bağımsız mahkemelerce kullanılır. Mahalli idareler üzerinde yapılan en etkili 

denetim türü yargı denetimidir. İdari rejimin uygulaması itibariyle ülkemizde 

mahalli idareler üzerindeki yargı denetimi idare mahkemeleri tarafından 

yapılmaktadır.12  

Yargı organları tarafından yapılan denetim bir idari vesayet denetimi 

değildir. Bununla birlikte özellikle, yapılan son değişikliklerden sonra idari 

vesayet yetkisinin kullanılmasında idari organlar ile yargı organlarının yakın 

ilişki ve görev paylaşımı içine girdikleri görülmektedir. Önceden mahalli 

idarelerin kararları doğrudan merkezi idare tarafından onaylanmakta veya 

iptal edilmekteydi. Değişikliklerden sonra ise onay yetkisi yine merkezi idare 

yetkisinde bırakılmıştır. Fakat iptal yetkisi kural olarak merkezi idareden 

alınmış, bunun yerine idare mahkemeleri yetkilendirilmiştir. Yeni usule göre 
                                                
11  Komisyon: Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme 

Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyonudur. 
12  Giritli, İsmet / Bilgen, Bilgen / Akgüner, Tayfun, İdare Hukuku, Der Yayınları, 2. Bası, İstanbul, 

2006, s. 18-19. 
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mahalli idare kararları İçişleri bakanı, vali veya kaymakam tarafından 

hukuka aykırılığı gerekçesiyle idari yargı önüne götürülmekte, buna karşın 

mahalli idare kararı ancak yargı kararı ile iptal edilebilmektedir. Yargı 

organlarının idari vesayet yetkisinin kullanılmasına ilişkin görev ve yetkileri 

ile Danıştay tarafından yapılan idari vesayet denetimi ilgili bölümde ayrıntılı 

olarak ele alınmaktadır. Bu bağlamda Danıştayın Birinci ve Sekizinci 

Dairelerinin mahalli idareler hakkındaki kararlarının idari vesayet yetkisi 

bakımından nereye oturtulacağı konusu ilgili kısımda irdelenmiştir. 

 

D. HALK DENETİMİ 

Temsili demokratik idarelerde idare üzerindeki tüm denetimler millet 

adına yapılmakla birlikte, halkın idareyi doğrudan denetlemesi halk denetimi 

olarak adlandırılmaktadır.13 Ülkemizde de temsili demokrasi yöntemi 

uygulandığından halkın idareyi denetlemesi dolaylı yollarla yapılmaktadır. 

Fakat örgütlenmiş halkın bazen idareyi doğrudan da denetlemek, 

yönlendirmek ve etkilemek amacıyla bazı araçları kullandığı 

görülmektedir.14 Kamuoyu denetimi denilen bu yöntem ile halk, özellikle sivil 

toplum örgütleri ve kitle iletişim araçlarıyla bu denetimini sürdürmeye 

çalışmaktadır. Hukuki bir yaptırımı olmamakla birlikte bazı durumlarda 

kamuoyu denetiminin mahalli idareler üzerinde önemli sonuçlar doğuracak 

etkiler sağladığı bilinmektedir.15 

Anayasada, kamuoyu denetiminin gerçekleştirilmesi için gerekli temel 

hak ve hürriyetler ile düzenlemeler yer almaktadır. Anayasada yer alan 

haberleşme hürriyeti, vicdan dini inanç ve kanaat hürriyeti, düşünce ve 

kanaat hürriyeti, düşünce ve kanaatleri yayma hakkı, basın hürriyeti, süreli 

                                                
13  Doğrudan ve yarı doğrudan demokrasilerde halkın idareyi denetlemesi bakımından ayrıntılı bilgi 

için bakınız. Özer, Attila, Anayasa Hukuku, Genel İlkeler, Genişletilmiş 2. bası, Turhan 
Kİtabevi, Ankara, 2005, s. 62, Gözler, Giriş, s. 112-126. 

14  Tortop, s. 48. 
15  Balta, Giriş, s. 209. 
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ve süresiz yayın hakkı bireylere kamuoyu oluşturma imkânı vermektedir. 

Bunlardan başka, dernek kurma hakkı, toplantı ve gösteri yürüyüşü 

düzenleme hakkının varlığı ve en önemlisi, kişilerin, kamu tüzelkişilerinin 

elindeki basın dışı kitle haberleşme ve yayım araçlarından yararlanma hakkı 

da kamuoyu oluşturma bakımından önemli hükümlerdir.16 

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 7. maddesi, 

her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında denetimin 

sağlanması amacıyla kamuoyunun zamanında bilgilendirilmesini hükme 

bağlamıştır. Kanun, bu amaçla idareye, hükümet politikaları, kalkınma 

planları, yıllık programları, stratejik planları ve bunlarla ilgili raporları 

kamuoyu ile paylaşmasını hükmetmektedir.  

5302 İl Özel İdaresi Kanunu’nun 7. maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir 

Belediyesi Kanunu’nun 27. maddesi bu idarelere halkın görüş ve 

düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması 

yapmayı yetki kapsamına alarak bu idarelerin denetiminde kamuoyu 

denetiminin önemini vurgulamaktadır. 

Çağdaş demokrasi anlayışı, idarenin şeffaflığı ve halkı bilgilendirme 

gibi hususlar halk denetiminin etkin olarak kullanılmasını sağlar.17 Yerel 

yönetimler üzerinde idari ve mali denetim yapan kamu görevlileri esas 

alınarak yapılan bir anket çalışmasında, bu kamu görevlileri yerel yönetimler 

üzerinde yapılan halk denetiminin idari vesayet denetiminden daha etkili 

olduğu yönünde çoğunluk görüşü bildirmişlerdir.18 

 

                                                
16   Bu konuda ayrıntılı bilgi için bakınız: Salihpaşaoğlu, Yaşar, Türkiye’de Basın Özgürlüğü, Seçkin 

Yayınları, Ankara, 2007. 
17  Kalabalık, Halil, Mahalli İdarelerde Özerklik Sorunu, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Selçuk 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 1996, s. 229. 
18  Yıldız, s. 69 vd. 
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E. İDARİ DENETİM 

Organik bakımdan denetimin tasnifinde idari denetim, idarenin 

doğrudan kendisinin yaptığı denetimdir. 

İdarenin yaptığı denetimin sınırını tespit etmek için öncelikle idarenin 

ne olduğunu belirlemek gerekmektedir. Anayasada organik bakımdan idare, 

yürütme içerisinde Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu dışındaki organlar 

olarak ele alınmaktadır. Doktrin organik anlamda idareyi tanımlarken pasif 

bir tanımlamayı tercih etmektedir.19 Nitekim Günday’a göre organik 

bakımdan idare, “Devletin Yasama ve Yargı organları ile Yürütme Organının 

da Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu dışında kalan tüm kuruluşları”dır.20 

Biz de burada aynı yöntemden yola çıkarak organik anlamda idari denetimi 

açıklarken pasif bir tanımlamayı yeğleyeceğiz. Bu bakımdan organik 

anlamda idari denetimin; siyasi, yargısal ve halk denetimi dışındaki denetim 

olduğu söylenebilir. 

Buraya kadarki açıklamalarda idari denetimi organik bakımdan ele 

aldık. Bundan sonraki açıklamalarda, değerlendirmeler yalnızca organik 

anlamda idari denetim açısından ele alınacaktır. 

 

IIII..  MAHALLİ İDARELERİN DENETLENMESİNDE FONKSİYONEL 
AYRIM 

Mahalli idarelerin denetlenmesi fonksiyonel bakımdan “hukuka 

uygunluk” denetimi ve “yerindelik” denetimi olmak üzere ikiye ayrılır.  

 

                                                
19  Onar, Sıddık Sami, İdare Hukukunun Umumi Esasları, I.Cilt, 3. Bası, İsmail Akgün Matbaası, 

İstanbul, 1960, s. 1 vd, Günday, İdare Hukuku, s. 4, Giritli/Bilgen/Akgüner, s. 21-24. 
20  Günday, İdare Hukuku, s. 4. 
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A. HUKUKA UYGUNLUK DENETİMİ  

Hukuka uygunluk denetimine “kanunilik” denetimi de denir.21 Mahalli 

idareler üzerinde hukuka uygunluk denetimi, merkezi idarenin bu idarelerin 

kanuniliğini sağlamak amacıyla yaptığı denetimdir. Hukuka uygunluk 

denetiminde, mahalli idare tarafından yapılan işlem veya eylemin 

yürürlükteki mevzuata uygunluğu denetlenmektedir.22 

Arslan’a göre, merkezi idareye “tanınan iptal yetkisinde hukuka 

aykırılık denetiminin ön plana alınması mahalli idareler bakımından bir 

teminat teşkil eder. Zira bu yetkiyi basit elverişsizlik hallerine kadar 

genişletmek, vesayet makamının mahalli idare gibi hareket etmesi, onun 

takdir hakkını denetlemesi sonucunu doğurur. Bu da özerkliği zedeler.”23 

Merkezi idare denetimi asıl olarak hukuka uygunluk denetimi şeklinde 

yerine getirilmektedir. Benzer şekilde, Fransa’da da ulusal savunmayı 

ilgilendiren işlemler hariç valilerin ve idari yargı organlarının yaptıkları idari 

denetim hukuka uygunluk denetimi ile sınırlandırılmıştır.24 

Hemen belirtelim ki merkezi idarenin aksine, yargı organları tarafından 

yapılan denetim sadece hukuka uygunluk denetimidir. Anayasanın 125/4 

hükmü yargı yetkisini, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun 

denetimi ile sınırlı tutmuştur. 2577 sayılı İdari Yargılama Usul Kanunu’nun 

2/2 hükmüne göre “idari yargı yetkisi, idari eylem ve işlemlerin hukuka 

uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır. İdari mahkemeler; yerindelik denetimi 

                                                
21  Hukuka uygunluk denetimi, Danıştay tarafından tanımlanmaktadır. Danıştay’a göre; idari 

işlemlerin hukuka uygunluk denetimi bu işlemlerin tesis edildiği tarihte yürürlükte bulunan 
mevzuata uygun olarak tesis edilmiş olup olmadığının tespitidir. DİDDGK, 17.10.1997, 
E.1995/769, K.1997/525, DBB; D.6.D, 21.12.1993, E.1993/935, K.1993/5572, DBB. 

22  Göreli, İsmail Hakkı, İdari Vesayet, Türk Hukuk Kurumu, Yeni Cezaevi Matbaası, Ankara, 
1944, s. 11, Derbil, Süheyp, İdare Hukuku, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, 
No:133, Beşinci Bası, Ankara, 1959; s. 270. 

23  Arslan, Süleyman, Merkezi İdarenin Mahalli İdareler Üzerindeki Denetimi, Ankara İktisadi ve 
Ticari İlimler Akademisi Yayını No: 109, Ankara, 1978, s. 69. 

24  Kaplan, Gürsel, “5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 5393 Sayılı Belediye Kanununa 
Göre Belediye Meclis Kararları Üzerindeki Denetim”, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, Yıl 3, 
S.6, Eylül 2005, s. 239. 
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yapamazlar.” Diğer yandan siyasi ve halk denetimlerinin hem hukuka 

uygunluk hem de yerindelik denetimini kapsadığı söylenebilir. 

 

B. YERİNDELİK DENETİMİ 

Yerindelik denetimi; elverişlilik, icabı hale uygunluk veya ihtiyaca 

uygunluk olarak adlandırılır.25 Yerindelik denetiminde işlem veya eylemin 

hukuka uygunluğundan öte, yapılan işlem veya eylemin yerindeliği, kamu 

yararı ve hizmet gereklerine uygunluğu denetlenir.26 

İşbirliğine dayalı bir vesayet denetimi yerindelik ilkesinden ayrı 

düşünülemez. Böyle olunca denetim yapan organın somut durumda yasal 

çerçevede takdir yetkisinin varlığını kabul etmek gerekir. Ancak bu takdir 

yetkisi tamamen serbest değildir. Mahalli idarelerin sahip oldukları özerklikle 

birlikte düşünülerek kullanılması gerekir. Hatta bazı hallerde yerel 

yönetimlerin sahip oldukları anayasal kaynaklı özerklik, o kadar genişler ki 

yerindelik denetimi kalkabilir.27 

Anayasanın 127. maddesinin 5. fıkrasına göre “Merkezi idare, mahalli 

idareler üzerinde, mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun 

şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının 

korunması ve mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla, 

kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde idari vesayet yetkisine 

sahiptir.”  Bu hüküm, idari vesayet yetkisinin hem hukukilik hem de 

yerindelik denetimini kapsayacağını çağrıştırmaktadır.28 Anayasa hükmüne 

baktığımızda, mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde 

                                                
25  Gözler, I, s. 826, Giritli/Bilgen/Akgüner, s. 75. 
26  Giritli/Bilgen/Akgüner, s. 75, Karatepe, Şükrü, “İdarenin Takdir Yetkisi”, Türk İdare Dergisi, 

Yıl 63, S.392, 1991, s. 69. 
27  Wolfgang, Kahl, Die Saatsaufsicht :Entstehung, Wandel und Neubestimmung der Aufsicht über 

Gemeinden, (Habilitationsschrift) 1. Auflage, Mohr Siebeck, Tübingen 2000, s. 551. 
28  Günday, Metin, “Kamu Yönetimi Reformu”nun İdari Yapılanmaya İlişkin Anayasal İlkeler 

Açısından Değerlendirilmesi”, Sempozyum, Danıştay ve İdari Yargı Günü, Danıştay Yayınları, 
Ankara, 2005, s. 171; Kalabalık, s. 192. 
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yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının 

korunması ve mahallî ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amaçlarıyla 

yapılan idari vesayetin yerindelik denetimi açıkça öngördüğünü 

söyleyebiliriz. 

Anayasanın 127/5 hükmünde idari vesayet yetkisinin kullanılmasının 

amaçlarını yerindelik açısından ayrı ayrı değerlendirmek gerekmektedir. 

“Mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılanması” amacına baktığımızda 

buradaki “mahalli ihtiyaçlar”dan kastın mahalli kamu hizmetleri olduğunu 

söylemek mümkündür. Mahalli kamu hizmetleri de kanunlarda sayılabilir ve 

nasıl karşılanacağı belirlenebilir. Bu bakımdan bunlar üzerindeki idari 

vesayet denetiminde bir hukuka uygunluk denetiminin yeterli olacağından 

sözedilebilir. Buna karşın, mahalli ihtiyaçların “gereği gibi karşılanması” 

ifadesi hukuka uygunluk denetiminden çok yerindelik denetimini 

çağrıştırmaktadır. Bir kamu hizmetinin gereği gibi karşılanmasının 

sağlanması açısından idari vesayet yetkisinin kullanılması bize göre 

yerindelik denetimini içermektedir.  

“Toplum yararının korunması” ifadenin soyutluğu bir yana bu ifade 

kamu yararı ile eşanlamlıdır. “Toplum yararının korunması” kamu 

hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde bütüncül bir bakış gerektirir. Ülke geneli 

açısından ele aldığımızda toplum yararının korunmasının ulusal ölçekte bir 

bakış açısı ve değerlendirme gerektireceği açıktır. Bu bakımdan kesin bir 

sınır çizgisi görünmese29 de toplum yararının korunması amacıyla 

gerçekleştirilecek idari vesayet yetkisinde hukuka uygunluk yanında 

yerindelik unsuru bulunduğu söylenebilir.30  

Benzer şekilde, “kamu görevlerinde birliğin sağlanması” ve “idarenin 

bütünlüğünün korunması” amaçlarında da Anayasanın merkezi idareye 
                                                
29  Karatepe, s. 83. 
30  Belirtmek gerekir ki idari yargı organlarının yargısal denetim yaparken idari işlemleri “kamu 

yararı” açısından denetlemeleri ve idare mahkemelerinin de yalnızca hukukilik denetimi 
yaptıkları gerçeği kamu yararı amacıyla yapılacak idari denetimi hukuka uygunluk açısından 
sınırladığı ileri sürülemez. Çünkü yargısal denetim ile idari vesayet denetimi birbiriyle 
kıyaslama yapılacak nitelikte değildirler. Kıyaslama yapacak kadar benzerlik bulunmamaktadır.  
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mahalli idareleri denetlemede yerindelik denetimi imkânı vermektedir. Bu 

sonuca varmamızın en önemli sebebi “toplum yararının korunması”, “mahalli 

ihtiyaçların gereği gibi karşılanması”, “kamu görevlerinde birliğin 

sağlanması” ve “idarenin bütünlüğü”  kavramlarının kanunlarda idari vesayet 

yetkileri düzenlenirken, kullanılmamış ve işlenmemiş olmasıdır. Eryılmaz’a 

göre, idarenin bütünlüğü amacı ile kamu görevlerinde birliğin sağlanması 

hukukilik denetimini, toplum yararının korunması ve mahalli ihtiyaçların 

gereği gibi karşılanması yerindelik denetimini gerektirmektedir.31 

Netice itibariyle, Anayasadaki bu dört amacın bir bütün olarak 

değerlendirilmesi zorunluluğu dikkate alındığında idari vesayet yetkisi 

kapsamında yapılan denetimin hem hukukilik hem de yerindelik denetimini 

içerdiğini ve ülke bütünlüğünü esas alan bir denetimin doğası gereği 

yerindeliği kapsayacağı açıktır. 

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartında idari vesayet denetiminin 

niteliğine ilişkin olarak 8/2 hükmünde32 “yerel makamların faaliyetlerinin idari 

denetimi normal olarak sadece kanunla ve anayasal ilkelerle uygunluk 

sağlamak amacıyla yapılacaktır. Bununla beraber, üst-makamlar yerel 

makamları yetkili kıldıkları işlerin gereğine göre yapılıp yapılmadığını idari 

denetimine tabi tutabileceklerdir” denilmektedir. Buradan anlaşılan, Özerklik 

Şartına göre de idari vesayet denetimi hem hukukilik hem de yerindelik 

denetimini kapsamaktadır. Farklı bir görüşe göre, Özerklik Şartı Anayasada 

yer alan vesayet denetimi kavramının içini doldurmakta ve Şartın yürürlüğe 

girdiği tarihten itibaren Türk pozitif hukuku açısından yerindelik denetimi 

vesayet denetiminin kapsamından çıkmaktadır.33 Özerklik Şartındaki bu 

hüküm ile ilgili bir başka yorumda ise “yerindelik denetimine, ancak, yerel 

yönetimler devletçe ya da bölge yönetimlerince yetkili kılınmış oldukları 

                                                
31  Eryılmaz, Bilal, Kamu Yönetimi, Üniversite Kitapevi, İzmir, 1994, s. 211 
32  Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, 03.10.1992 gün ve 21364 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan 3723 sayılı Kanunla onanarak uygun bulunmuştur. 
33  Erhülman, Tufan, İdari Denetim ve Ombudsman, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara, 2001, s. 

101. Nakleden, Günday, Reform, s. 171. 
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görevlerle ilgili olarak izin verileceği”34 yönündedir. Şartın hükmünün açıklığı 

karşısında bu bakış açılarına katılmak pek mümkün değildir. Çünkü Şartın 

hükmü, açık bir ifadeyle üst makamların (ki buradaki üst makamlardan kasıt 

merkezi idare organları olduğu kanaatindeyiz) yerel makamlar üzerinde 

işlerini gereği gibi yapıp yapmadıklarını denetleyebileceği yolundadır. 

“Gereği gibi yapmak” ifadesi de yerindelik denetimini gerektirmektedir. 

Aslında idari vesayet yetkisi denetleyiciye gereğini yapma serbestisi 

bırakmaktadır. Denetleyici burada belli ve açık bir kurala uygunluğu değil, 

fakat ideal bir çalışma kuralına, çok genel anlamda iyi davranış kuralına 

elverişliliği denetlemektedir. Bunun ölçüsünü saptamak denetleme yapan 

kişiye bağlıdır. Bu nedenle, bu tür denetimde denetleyen organın konuyu 

yakından bildiği ya da bilmesi gerektiği farz edilir.35 

Yargı organlarına yerindelik denetimi yetkisi verilmemesi, hem güçler 

ayrılığı ilkesinin bir sonucu,36 hem de yargının idarenin işleyişi hakkında 

gerekli bilgi sahibi olmayışından37 kaynaklanmaktadır. Oysa idari denetimin, 

hem hiyerarşi hem de idari vesayet denetiminde, yerindelik denetimini içine 

alması bir gerekliliktir. Yerindelik denetimi, idari yönü ağır basan bir denetim 

türüdür.38 İdari teşkilat içerisinde idari vesayet yetkisini kullanan makamlar 

idarenin işleyişini ve idari işlemlerin mahiyetlerini en iyi şekilde bilen veya 

bilmesi gerekenlerdir. Bu bakımdan idari vesayet denetimi aynı zamanda 

denetlenen idareler için bir kazançtır. Çünkü mahalli idarelerin idari 

denetiminde yalnızca hukukilik denetimi yapılması mahalli ve özellikle teknik 

hizmetlerin gelişimini zayıflatabilir. Nitelikli personelin yetersizliği, gerekli 

bilgi ve tecrübenin bulunmaması mahalli kamu hizmetlerinin gereği gibi 

yapılmasını özellikle küçük belediyeler ve köyler açısından engellemektedir. 

                                                
34  Keleş, Ruşen, “(başlıksız)”, Uluslararası Konferans, Türk Belediyecilik Derneği ve Konrad 

Adaneuer Vakfı Yayını, Ankara, 1996, s. 32. 
35  Arslan, İdari Vesayet, s. 37. 
36  Özyörük, Mukbil, İdare Hukuku Ders Notları, Teksir, Ankara, 1977, s. 178. 
37  Özyörük, s. 179. 
38  Özyörük, s. 178. 
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Bu bakımdan yerindelik denetimi ile mahalli idarelerin kamu hizmetlerini 

daha etkin ve verimli yürütülmesi sağlanabilir. 

İdarenin sadece hukuka uygun hareket etmesi kamu yararının 

gerçekleşmesini her zaman sağlamaz. İdareden hukuka uygun olarak ve 

aynı zamanda isabetli ve yerinde hareket etmesi beklenir. Böylelikle mahalli 

kamu hizmetleri daha iyi yürütür. İdarecinin, yetkisini hukuka uygun 

kullanması, fakat zamanında, yerinde, en iyi sonuçları alacak, kamu 

hizmetini en iyi şekilde yürütmüş ve kamu yararını en geniş ölçüde 

gerçekleştirmiş sayılacak biçimde kullanması aranır.39 

İdari vesayet yetkisinin kullanılmasında yerindelik denetiminin varlığı, 

merkezi idarenin yetkisinin bağlı ve takdiri yetki olması açısından da sonucu 

bulunmaktadır. İdari vesayet yetkisinin yerindelik denetimini kapsadığını 

kabul ettiğimizde, bu yetkiyi kullanan idareye bir takdir yetkisi verdiğimizi 

kabul etmekteyiz.40 Bilindiği üzere takdir yetkisinde idare, bir yetkiyi 

kullanırken birden fazla seçenekten birini seçme ya da belirlenen çerçeve 

içinde serbestçe karar verme yeteneğine sahiptir.41 Bu serbestliği sağlayan 

sebeplerden biri idari yetkinin kullanılmasında tercih edilen kavramların 

belirsizliğinden gelmektedir.42 “Kamu yararı”, “görülen lüzum”, “hizmet 

gerekleri” kavramları bunlara örnek gösterilebilir.43 Bu çerçevede 

Anayasada idari vesayet yetkisi düzenlenirken bu belirsiz kavramlardan 

kullanılması bizi, idari vesayet yetkisi kullanılırken merkezi idareye bu 

bakımdan takdir yetkisi verdiği sonucuna götürmektedir. 

İdari vesayet yetkisi yerindeliği kapsamasına karşın tüm idari vesayet 

denetimi uygulamalarında yerindelik denetiminin olacağını söylemek doğru 

değildir. Kanun koyucu bazı idari işlemlerin sebep ve konu unsurları dışında 

                                                
39  Özyörük, s. 179. 
40  Göreli, s. 7. 
41  Giritli/Bilgen/Akgüner, s. 75, Karatepe, s. 69; Akyılmaz, Bahtiyar, İdari Usul İlkeleri Işığında, 

İdari İşlemin Yapılış Usulü, Yetkin Yayınları, Ankara, 2000, s. 165, Gözler, I, s. 818. 
42  Akyılmaz, İdari Usul, s. 171-172. 
43  Akyılmaz, İdari Usul, s. 172, Karatepe, s. 74. 
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sadece şekil veya yetki unsurları bakımından idari vesayet denetimine tabi 

tutabilir. Bu gibi durumlarda idari işlemi tesis etmeye yetkili idarenin takdir 

yetkisi bulunmadığı gibi, idari vesayet denetimi yapan idari organın da takdir 

yetkisi ve dolayısıyla yerindelik denetimi yapma yetkisi bulunmamaktadır. 

Aksi takdirde şekil ve yetki unsurlarında yerindelik denetimi, denetleyen 

organın denetlenen organın bir diğer şekilde veya bir başka yetkili eliyle 

hareket etmesini istemesi anlamına gelecektir ki bunu kabul etmemiz 

mümkün değildir. Nitekim hizmet yerinden yönetim idaresine ilişkin ortaya 

çıkan bir uyuşmazlığı bir idari vesayet ilişkisi olarak değerlendiren Danıştay, 

TÜBİTAK Bilim Kurulu üyeliği için yapılan seçimin Başbakan ve 

Cumhurbaşkanı tarafından bir kararname ile uygun bulunması 

zorunluluğuna karşın bu uygun bulma işleminin bakan tarafından 

yapılmasını “onama yetkisi belirli bir kurulca ve gizli oyla yapılan seçimin 

ancak objektif hukuk kurallarına uygun bulunmaması halinde geri çevrilmesi 

olanağını içeren ve takdiri bir tasarruf tesisine imkân vermeyen sınırlı bir 

yetkidir. Zira vesayet makamının takdiri bir tasarrufta bulunabilmesi, bu 

yetkiyi veren hükmün kanunda açıkça yer almış olması ile mümkündür”44 

diyerek vesayet yetkisinin yetkisiz makam tarafından kullanılmasını hukuka 

aykırı bulmuştur. 

İdarenin idari vesayet denetimi kapsamında kullanacağı takdir yetkisi 

yerindelik denetimi niteliğinde değerlendirilmesinin bir sonucu da idari 

vesayet makamının takdir yetkisinin denetlenen mahalli idarenin takdir 

yetkisini kaldırması yönünde olacaktır. Bu durum ilk bakışta mahalli 

idarelerin özerkliğine sınırlama ve kanunun mahalli idareye verdiği takdir 

yetkisinin elinden alınması olarak algılansa da, idari vesayet yetkisinin 

anayasal amaçları dikkate alındığında, takdir yetkisinin merkezi idare 

tarafından kullanılmasının, idarenin bütünlüğü açısından yerinde ve 

gerekliliği görülecektir. 

 

                                                
44  D.12. D. 25.01.1977, E.1976/1542, K.1977/213, AİD, C.10, S.1, 1977, 178. 
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IIIIII..   MAHALLİ İDARELERİN DENETLENMESİNDE İÇ VE DIŞ  

DENETİM AYRIMI 

İdari denetim, denetimin idare içinden veya bir başka idare tarafından 

yapılması bakımından ikiye ayrılmaktadır. Mahalli idarenin kendi kendini 

denetlemesi iç idari denetimdir. Mahalli idarenin bir başka organ tarafından 

denetlenmesi ise dış idari denetimdir. 

 

A. İÇ İDARİ DENETİM 

İç idari denetim, hiyerarşi ilişkisinden doğduğundan45 aynı tüzelkişi 

içerisinde silsile halinde, yukarıdan aşağıya doğru yapılan denetimdir.46 

İç idari denetim kurum içinde idarenin kuruluş ve görevleriyle birliğini 

sağlamak amacıyla uygulanır.47 Kamu hizmetlerinin düzenli ve verimli 

yürütülmesi; görevliler ve görevler arasında birlik ve uyumun sağlanması 

gibi amaçlar bu denetimin en önemli sebepleridir. 

Tüm kamu kurumlarında işin doğası gereği amirin memuru üzerinde –

üstün astı üzerinde- bir denetim yetkisine sahip olduğu kabul edilir. Bu 

bakımdan hiyerarşik denetim bazı istisnalar dışında açıkça bir yasal 

                                                
45  İç idari denetimi, çoğunlukla hiyerarşik biçimde karşımıza çıktığından hiyerarşik denetim olarak 

kabul etmekle birlikte bazı durumlarda aynı tüzelkişilik bünyesinde organların birbirleri 
üzerinde iç, fakat hiyerarşik olmayan denetimleri sözkonusu olabilir. Mahalli idareler 
bakımından buna örnek olarak Belediye Kanununda belediye başkanı ile belediye meclisi 
arasındaki denetim ilişkisi örnek olarak gösterilebilir. Kanunun 23. maddesine göre, “belediye 
başkanı, hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını, gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek 
üzere beş gün içinde meclise iade edebilir”. Görüldüğü üzere burada hiyerarşik bakımdan 
ilişkilendirilemeyen organlar arasında da bir iç denetim sözkonusu olmaktadır. 

46  Özyörük, s. 179, Arslan, İdari Vesayet, s. 54. 
47  Akyılmaz, İdare Hukuku, s. 121, Atay, Ender Ethem, İdare Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara, 

2006, s. 122. 
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dayanağa gerek duymaz.48 İç idari denetim, kendiliğinden ve sürekli olarak 

uygulanır. Bu durum, kurum içi irtibatın49 ve yönetme görevinin gereğidir.50  

Hiyerarşik denetim, amir tarafından hiçbir dürtü olmadan, doğrudan 

harekete geçme biçiminde başlatılabileceği gibi üçüncü kişilerin hiyerarşik 

müracaatı51 ile de başlatılabilir. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü 

Kanunu’nda bu yol “üst makama başvurma” şeklinde düzenlenmiştir. 

Burada üçüncü kişilerin idari dava açmadan önce hiyerarşik denetimi nasıl 

kullanacakları düzenlenmiştir.  

İster re’sen isterse hiyerarşik başvurma yoluyla yapılsın, hiyerarşik 

denetim bazı yetkileri ihtiva eder. Bu yetkiler emir ve talimat verme; 

denetleme, astın işlemlerini değiştirme, kaldırma, iptal etme, yürütülmesini 

durdurma ve nihayet asta disiplin cezası verme yetkileridir.52 Bunun yanında 

doktrinde, hiyerarşik denetim açıklanırken idari vesayetten farklı olarak, 

genel bir yetki olduğu ve kanunda belirtilmesine gerek olmadığına vurgu 

yapılmaktadır.53 

Anayasa’nın 137. maddesinde kanunsuz emir konusu düzenlenmiştir. 

Buna göre “Kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve suretle çalışmakta olan 

kimse, üstünden aldığı emri, yönetmelik, tüzük, kanun veya Anayasa 

hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene 

bildirir. Ancak, üstü emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, emir 

yerine getirilir; bu halde, emri yerine getiren sorumlu olmaz. Konusu suç 

teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse 

sorumluluktan kurtulamaz.” Kanunsuz emir hükmü, hiyerarşi ilişkisini 

düzenlemektedir. Merkezi idare ile mahalli idareler arasında hiyerarşi ve 

                                                
48  Gözübüyük, A. Şeref / Tan, Turgut, İdare Hukuku, Genel Esaslar, C. 1, 4. bası, Ankara, 2006, s. 

174, Arslan, İdari Vesayet, s. 55, Atay, s. 122. 
49  Göreli, s. 5. 
50  Arslan, İdari Vesayet, s. 55, Mutta, s. 24. 
51  Arslan, İdari Vesayet, s. 55. 
52  Arslan, İdari Vesayet, s. 55. 
53  Giritli/Bilgen/Akgüner, s. 181, Özay, İl Han, Günışığında Yönetim, Alfa Yayınları, İstanbul, 

2002, s. 155, Günday, İdare Hukuku, s. 72, Gözler, I, s. 169. 



 

 

25

 

üstlük-altlık ilişkisi olmadığından kanunsuz emir hükümleri geçerli olmaz. 

Fakat unutmamak gerekir ki her kamu tüzelkişiliği bünyesinde hiyerarşi ve 

kanunsuz emir ilişkisi bulunmaktadır. Bu nedenle mahalli idarelerin kendi iç 

ilişkilerinde hiyerarşik denetim ve kanunsuz emir hükümleri geçerlidir. 

Örneğin belediye başkanı diğer görevliler üzerinde hiyerarşik amir olduğu 

gibi diğer görevliler belediye başkanının emirlerini kanunsuz emir hükümleri 

kapsamında yerine getirmek zorundadırlar. 

Hiyerarşi yetkisi ile idari vesayet yetkisi uygulanan yöntemler 

bakımından büyük benzerlik göstermektedir. Her iki durumda da denetleyen 

makamın iptal54, onay,55 ikame56 gibi yetkileri bulunmaktadır.57 Bir makamın 

işleminin bir başka makam tarafından iptal edilmesi hem aynı tüzelkişilik 

içerisinde hem de farklı tüzelkişiler arasında yani hem hiyerarşi ilişkisinde 

hem de idari vesayet ilişkisinde görülebilir. Burada usul ve esasa ilişkin bir 

aynılık bulunsa da bu iki ilişki arasında yine önemli bir fark bulunmaktadır. 

Hiyerarşi ilişkisinde kararı iptal edilen makam üst makamın iptal kararına 

karşı hukuken yargı yoluna başvuramazken;58 idari vesayet ilişkisinde kararı 

                                                
54  Atay, s. 125. 
55  Burada “disiplin cezası verme” bakımından bir farklılığın bulunduğunu belirtmek gerekiyor. 

Hiyerarşi ilişkisinde disiplin cezası verme yetkisi genel bir uygulama olduğu halde idari vesayet 
ilişkisinde disiplin cezası verme yetkisi istisnaidir. Örnek olarak 2547 sayılı Yüksek Öğretim 
Kanununun Yükseköğretim Kurulunun görevleri başlıklı 7/l hükmünde Kurul, rektörlerin 
disiplin işlemlerini kovuşturmak ve karara bağlamakla yetkilendirilmiştir. Diğer yandan mahalli 
idare organlarının görevden idari vesayet yoluyla alınması yöntemi doktrinde “disiplin yetkisi” 
sayılmaktadır. Akyılmaz, Bahtiyar, “Danıştay’ın Belediye Başkanlığından Düşürme Kararları ve 
Hukuki Niteliği”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.7, S.1-2, 1999, s. 166. 

56  İdari vesayet yetkisinin kullanılmasında “ikame” yöntemi istisnai bir yöntemdir ve kanunda 
açıkça belirtilen durumlar dışında sözkonusu olmaz. İkame yöntemi hiyerarşi ilişkisinde de 
istisnaidir. Üst, kural olarak astın yerine geçerek aynı işlemi yapamaz. Özay, s. 159. Danıştay’a 
göre de hiyerarşi ilişkisinde yerine geçerek karar alınamaz. D.8.D. 21.04.2004, E.2003/3309, 
K.2004/1912, DBB. 

57  Atay, s. 126. 
58  Atay, s. 124. “Valinin ilde merkezi İdarenin temsilcisi olarak, hiyerarşik düzende üstü 

durumunda bulunan merkezi idarenin kamu hizmeti ile ilgili kararlarına karşı dava açma ehliyeti 
bulunmamaktadır” D.8.D. 09.02.1988, E.1988/68, K.1988/83, DBB. 
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iptal edilen makam, iptal eden makama karşı hem idari başvuru yollarını 

hem de yargısal başvuru yollarını kullanabilecektir.59 

Hiyerarşik yetki kurum içinde üst karar mercilerin alt karar mercilerini 

denetlemesinde önemli bir araçtır. Bununla birlikte bir kurum içerisinde asıl 

yapılması gereken, karar alma ve uygulama yetkisine sahip yani üst karar 

mercilerinin denetimi sağlamaktır. Üst mercilerin denetlenmesi bakımından 

hiyerarşi denetiminin bir anlam ifade etmeyeceği açıktır. Bu nedenle iç idari 

denetimden çok dış idari denetimin verimliliği tartışmasızdır. Hiyerarşi 

denetimi ile vesayet denetimini bu açıdan ele aldığımızda bu iki denetimin 

bir bakıma birbirlerinin tamamlayıcısı olduğunu görebiliriz. Bir kurum 

içerisinde üst birimler alt birimleri denetleyecek; böylece kurumun en üst 

kademesi dışındaki kademelerin denetimi sağlanmış olacaktır. En üst 

kademenin denetimi de ancak bir başka idarenin denetimi ile sağlanabilir ki 

bu da hiyerarşi denetiminin bir tamamlayıcısı sayılabilecek idari vesayet 

denetimi ile mümkündür. 

Ülkemizde bazı kurumların teşkilat içerisindeki yeri açıkça 

belirlenememektedir. Bu nedenle, bu kurumlar üzerindeki denetimin 

hiyerarşik denetim mi yoksa idari vesayet denetimi mi olduğu konusunda 

tereddüt bulunmaktadır. Kanun koyucu bazı kurumları bir yandan merkezi 

idare teşkilatı gibi düzenlerken diğer yandan yine bu kurumlara kamu 

tüzelkişiliği vermektedir. Böyle durumlarda ilk bakışta ayrı bir tüzelkişi 

bulunduğundan denetim türünün idari vesayet olması gerektiği 

düşünülmektedir. Fakat bu kurumların Başbakanlık veya bakanlıklar ile 

bağlantısı o denli iç içedir ki kanunun bir maddesinde kuruma tüzelkişilik 

verilmesi bu kurumları bir yerinden yönetim konumuna sokmaya 
                                                
59  “Belediye Başkanlığı tarafından Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne gönderilen 

23.11.1995 günlü yazının ... Valiliğince işleme konulmayarak aynen iade edilmesi yolunda tesis 
edilen dava konusu işlemin, "... ile ilgili bir işlem" olmaktan (bir başka ifadeyle, "kişisel" işlem 
olmaktan) çok, "Belediyenin personel ihtiyacını karşılamak üzere kurumlararası muvafakat 
yoluyla nakil sürecini durduran" nitelikte bir işlem olduğu görülmektedir. Çünkü bu işlemiyle 
Valilik, vesayet ilişkisi içinde bulunduğu belediyenin personel alımını Başbakanlık Genelgesini 
gerekçe göstererek engellemektedir. Olayın bu niteliği karşısında, vesayet ilişkisi içinde ... 
Belediye Başkanlığının da dava konusu işlemin iptali istemiyle dava açma hakkı bulunduğu 
sonuç ve kanaatine ulaşılmaktadır.” D.5.D. 23.01.2001, E.1999/656, K.2001/105, DBB. 
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yetmemektedir. Örneğin 388 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan 

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi’ne baktığımızda bu 

tereddüdü yaşamaktayız.60 Ozansoy’a göre, kendine özgü bir bütçesi, mal 

ve gereçleri bulunmayan Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma 

İdaresinin Devlet ile ilişkisini bir idari vesayet olarak adlandırılmak mümkün 

değildir. Buradaki hukuki ilişki, hiyerarşi ilişkisidir.61 Anayasa Mahkemesi, 

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresini bir yerel idare olarak 

düşünmemiş62, aksine Anayasanın 126. maddesinde düzenlenen kamu 

hizmetlerinin görülmesinde verim ve uyum sağlamak amacıyla, birden çok ili 

içine alan merkezi idare teşkilatı olarak kabul etmiştir.63  

Uygulamada görülen bir diğer sorun ise valilerin il özel idaresi 

üzerindeki hiyerarşik denetim yetkisidir. İl özel idaresi bir mahalli idare 

olmasına karşın merkezi idare ajanı olan vali il özel idaresinde bir yürütme 

erki ve baş sıfatı ile görev yapmaktadır. Bu bakımdan vali, il özel idaresi 

personeli üzerinde hiyerarşik denetim kullanmaktadır. Valinin il özel idaresi 

personeli üzerindeki denetiminin dayanağı, merkezi idarenin ajanı sıfatı ve 

yetkilerine göre değil, il özel idaresinin başı olması nedeniyledir. Bununla 

birlikte uygulamada valiler, çoğunlukla bu iki sıfatlarını tek yönlü bir anlayış 

içerisinde yani il genel idaresinin başı olmak sıfatıyla yürütmektedirler. 

                                                
60  388 sayılı KHK “Yüksek Kurul ve Görevleri Madde 4– (1)Güneydoğu Anadolu Projesi Yüksek 

Kurulu; Başbakan veya görevlendireceği bir Devlet Bakanının başkanlığında Güneydoğu 
Anadolu Projesi ile görevli Devlet Bakanı, Devlet Planlama Teşkilatının bağlı olduğu Devlet 
Bakanı ve Bayındırlık ve İskan Bakanından oluşur. (2)Kurulun sekreterya hizmetleri GAP 
İdaresince yürütülür. (3) Yüksek Kurul, GAP İdaresi tarafından hazırlanacak her türlü plan, 
proje ve programları inceleyerek karara bağlar. (4) Yüksek Kurulun çalışma usul ve esasları ile 
diğer hususlar Başbakan onayı ile yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir. (5) Gerektiğinde 
Kurula konuları ile ilgili olarak diğer Bakanlar da davet edilebilir. GAP İdaresi Başkanlığı 
Madde 5– (1) GAP İdaresi, bir Başkan, 2 başkan yardımcısı ile yeteri kadar personelden oluşur. 
(2) Başkan ve başkan yardımcıları hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu 
maddesi hükümleri uygulanır ve bunlar Başbakan tarafından atanır.  

61  Ozansoy, Cüneyt, Türk İdare Sisteminde Bir Parantez: GAP Olgusu, İçinde: Özay, s. 215. 
Yazara göre, tüm özellikleri dikkate alındığında GAP idaresi bir merkezi idare örgütüdür. 
Ozansoy, s. 215. 

62  Anayasa Mahkemesine göre, GAP idaresi bir merkezi idare örgütüdür. Anayasa Mahkemesi, 
17.07.1990, E.1990/1, K.1990/21, KBB. 

63  Anayasa Mahkemesi, 17.07.1990 tarih ve E.1990/1, K.1990/21, KBB. 
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5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda 

idari denetime ilişkin özel hükümler bulunmaktadır. Bu hükümlerden birçoğu 

ileride ayrıntılı olarak açıklanacağı üzere idari vesayet yetkisi kapsamında 

yer almaktadır. Bununla birlikte bu kanunlarda denetimin kapsam ve türleri 

başlığı altında “iç” ve “dış” denetim olarak ele alınan hükümler yer 

almaktadır. 

Kanunlarda iç ve dış denetimin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanunu kapsamında yapılacağı öngörülmektedir. 5018 sayılı 

Kanunun 55. maddesinde iç denetimin tanımı yapılmıştır. Buna göre, “kamu 

mali yönetiminin bir unsuru olarak iç kontrol, kamu idarelerinin mali işlem ve 

faaliyetlerine ilişkin tüm gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin amacına ve 

mevzuatına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için uygulanan mali yönetim, 

harcama öncesi kontrol ile harcama sonrası iç denetim faaliyetleridir.”64 Mali 

nitelikte bir denetim olması bakımından 5018 sayılı Kanunun yaptığı “iç” ve 

“dış” denetim tanımlarının sadece mali denetim kapsamında dikkate 

alınması, diğer idari nitelikteki tanımlar bakımından dikkate alınmaması 

gerekir. Çünkü 5018 sayılı Kanuna göre dış denetim sadece Sayıştay 

tarafından yapılan denetimdir. 

 

B. DIŞ İDARİ DENETİM 

Dış idari denetim, bir kamu tüzelkişiliğinin kendi teşkilatı dışından 

denetlenmesidir. Benzer şekilde siyasi, yargısal ve halk denetimi de dış 

denetim şeklinde gerçekleştirilir. Bununla birlikte merkezi idare tarafından 

yapılan dış denetim diğerlerinden farklı biçimde “dış idari denetim”dir.  

Dış idari denetim birden fazla amaçla ve çeşitli usullerde yapılmaktadır. 

Bunlar genel olarak, mali denetim, müfettişler vasıtasıyla yapılan denetim ve 

tez konusu olan idari vesayet denetimi şeklinde görülmektedir. Burada idari 

                                                
64  5018 sayılı Kanunda “dış denetim”,  Sayıştay denetimi olarak tanımlanmaktadır. 
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vesayet denetimi dışındaki denetimlere ve bunların idari vesayet denetimi ile 

ilişkilerine değinilecektir. 

 

1.  Mali Denetim 

Mali denetim, mahalli idarelerin mali yönden denetlenmesidir. Mali 

denetim, siyasi denetim, yargısal denetim, halk denetimi ve idari denetim 

şeklinde gerçekleştirilebilir. Tezde mali denetimi yalnızca idari denetim 

kapsamında değerlendirilecektir. 

 

a) Mali Denetimin Anlamı 

Mali denetim, kamu kaynaklarının belirlenmiş amaçlar doğrultusunda, 

ilgili mevzuatta belirlenen kurallara uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir 

şekilde kullanılmasını sağlamak için oluşturulan denetim sistemi ile bu 

sistemin kurumsal yapı yöntem ve sürecini ifade eder. 

Mahalli idareler bakımından etkili denetim yollarından biri de mali 

denetimdir.65 Bunun sebebi hemen her kamu hizmetinin görülmesinde bir 

mali giderin bulunmasıdır.66 Mahalli idarelerin mali yapıları gelir ve giderleri 

her ülkede devletin denetimi altındadır.67 Ülkemizde de mahalli idareler mali 

                                                
65  Foulkes, David, Administrative Law, Eighth Edition, Butterworths, London, 1995, s. 24, Elcock, 

Howard, Local Government, Methuen London and New York, 1994, s. 49 vd, Fraschini, Angela, 
“Controlling Local Government, The Italian Experience” Local Government: An International 
Perspective, Ed: Owens, Jeffrey/Panella, Giorgio, Elsevier Science Publishing, Amsterdam, 
1991, s. 221 vd, Jones, Brian/Thompson, Katharine, Garner’s Administrative Law, Eighth 
Edition, Butterworths, London, 1996, s. 531. 

66  Göreli, s. 16. 
67  Arslan, İdari Vesayet, s. 34; Fraschini, s. 222; Lotz, Joergen R., “Control of Local Government: 

The Experience of Denmark, Norway, Sweden and the United Kingdom”, Local Government: 
An International Perspective, Ed: Owens, Jeffrey/Panella, Giorgio, Elsevier Science Publishing, 
Amsterdam, 1991, s. 241, Edison, Tony / Tıkız, Cenk, Yerel Yönetimde Denetim, T.C. 
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve IULA-EMME, Ankara, 1993, s. 14. 
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denetime tabidir.68 Mahalli idarelerin ülkemize oranla daha özerk olduğu 

İngiltere’de, 2003 yılında çıkartılan Mahalli İdareler Kanununda mahalli 

idarelerin yetkilerinin artırılmasına karşın bu Kanunla aynı zamanda mahalli 

idarelerin borçlanmalarına yasal sınır getirilmesi ve bu kapsamda ilgili 

bakana onay verme yetkisinin verilmesi ilkesi sürdürülmüştür.69 Benzer 

uygulamaya 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda da yer verilmiştir. Kanun’un 

“Borçlanma” başlıklı 68. maddesinin “e” fıkrasına göre, “belediye ve bağlı 

kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip 

oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi 

Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan 

miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye 

meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam 

sayısının salt çoğunluğunun kararı ile İçişleri Bakanlığının onayı ile 

yapılabilir.” 

Mali denetimin amacı; mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına 

sahip olunması, mali yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle 

personele verilmesi, belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanması, 

mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesi bakımından ilgili idarecilerin üst 

yöneticileri ile diğer yöneticileri tarafından görev, yetki ve sorumluluklar göz 

önünde bulundurulmak suretiyle gerekli önlemlerin alınmasıdır.70 Merkezi 

idarenin mahalli idareler üzerindeki mali denetiminin bir başka amacı da, 

mahalli idarelerin ödeme dengeleri, gelirlerin dağıtım öncelikleri, verimli 

                                                
68  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 55. maddesine göre, “Belediyelerde iç ve dış denetim yapılır. 

Denetim, iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, malî ve performans denetimini kapsar. İç ve dış 
denetim 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılır. Ayrıca, 
belediyenin malî işlemler dışında kalan diğer idarî işlemleri, hukuka uygunluk ve idarenin 
bütünlüğü açısından İçişleri Bakanlığı tarafından da denetlenir. Belediyelere bağlı kuruluş ve 
işletmeler de yukarıdaki esaslara göre denetlenir. Denetime ilişkin sonuçlar kamuoyuna açıklanır 
ve meclisin bilgisine sunulur.” Benzer hüküm 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 38. 
maddesinde yer almaktadır. 

69  Bailey, S.H., Cross on Principles of Local Government Law, Third Edition, London, 2004, 
Sweet&Maxwell, s. 390. 

70  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 57. maddesi. 
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tasarruf ve yatırımın, mali işlerin hukuka uygunluğunun sağlanması ve 

devlet bütünlüğünün korunmasıdır.71 

Mahalli idarelerin kamu hizmetlerini görmelerinde mali bakımdan 

kendilerine ayrılan bütçelerle önemli ölçüde bağlantılıdır. Anayasa’nın 127/6 

maddesindeki, mahalli idarelere görevleri ile orantılı gelir kaynakları 

sağlanacağını düzenleyen hükmü bağlantıya işaret etmektedir. 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu mali denetim 

bakımından getirilen kapsayıcı ve genel bir düzenlemedir. Mahalli idareler 

üzerindeki mali denetim bu Kanun uyarınca yapılmaktadır. 5302 sayılı İl 

Özel İdaresi Kanunu’nun 38. maddesi ile Belediyeler Kanununun 55. 

maddesinde mali denetimin Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

hükümleri uyarınca yapılacağı öngörülmüştür. 

 

b) Mali Denetimin İdari Vesayet Denetimi İle Karşılaştırılması 

Mali denetim, birçok açıdan idari vesayet denetimi ile farklılık 

arzetmektedir. Mali denetim mahalli idareler üzerinde, merkezi idare 

tarafından, idarenin bütünlüğünü sağlamak amacıyla yapılan dış denetim 

olmasına karşın, esas ve usulleri bakımından idari vesayet denetimden ayrı 

bir denetim türüdür.72 

İdari vesayet denetimi müstesna bir denetim olmasına karşın mali 

denetim genel niteliktedir. Mali denetimin amaçları da idari vesayetin 

amaçlarından farklılık arzetmektedir. Mali denetim, bütçelerin merkezi idare 

tarafından hazırlanması veya onaylanması; kadro ihdası, boş kadroların 

kullanılması, ücretlerin tespiti; hizmet ve mal bedellerinin belirlenmesi; 

borçlanmaya ilişkin düzenleme ve kısıtlamaların yapılması; vergi ve benzeri 

                                                
71  Çoker, Ziya, “Mahalli İdarelerin Yeniden Düzenlenmesi”, TİD, Yıl, 36, S.303. s. 91. 
72  Günday, Reform, s. 172. 
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gelirlerin oranlarının tespiti; muhasebe kayıtlarının denetlenmesi 

kapsamında yapılmaktadır. 

Anayasa idari ve mali denetimi birbirinden ayırmaktadır. Anayasa’nın 

130. maddesinde yer alan, yüksek öğretim kurumları üzerindeki denetime 

ilişkin düzenlemeden bu farklılık göze çarpmaktadır. Maddenin 5. fıkrasında 

“üniversiteler ve bunlara bağlı birimler, Devletin gözetimi ve denetimi altında 

olup, güvenlik hizmetleri Devletçe sağlanır” denmesine karşın 8. fıkrasında 

“üniversitelerin hazırladığı bütçeler; Yükseköğretim Kurulunca tetkik ve 

onaylandıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığına sunulur ve merkezi yönetim 

bütçesinin bağlı olduğu esaslara uygun olarak işleme tabi tutularak 

yürürlüğe konulur ve denetlenir”  hükmü yer almaktadır. 

Benzer şekilde, Anayasa, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları 

üzerindeki denetimi idari ve mali olarak ayrıma tabi tutmaktadır. Anayasanın 

135/4 hükmü “Bu meslek kuruluşları üzerinde Devletin idari ve mali 

denetimine ilişkin kurallar kanunla düzenlenir” şeklindedir. 

Anayasada hizmet yerinden yönetim örgütleri bakımından mali ve idari 

denetim ayrıma tabi tutulmasına karşın mahalli idareler bakımından 

yapılacak denetim idari ve mali olarak açık bir ayrıma tabi tutulmamıştır. 

Anayasanın 127/5 hükmünde idari vesayet denetimi düzenlenmiştir. 

Anayasanın 127/6. hükmünde ise mahalli idarelerin “maliye işleri ve merkezi 

idare ile karşılıklı bağ ve ilgileri kanunla” düzenleneceği öngörülmüştür. 

Anayasanın 127/6. hükmündeki düzenleme mali denetim ilişkisi olarak 

değerlendirilebilir. 

Anayasanın 127/5 ve 127/6 hükümleri bakımından yaptığımız bu 

değerlendirmeyi tez konusunun pozitif hükümlere dayanmasıyla ilgili 

olduğunu belirmek gerekir. Aksi takdirde 1961 Anayasası’nda bu hükümlere 

karşılık gelen hükme baktığımızda farklı bir yorum yapma imkânını da 

bulabilirdik. Şöyle ki; 1961 Anayasası’nda mahalli idareleri düzenleyen 116. 

maddede idari vesayet yetkisine ilişkin bir hüküm bulunmamaktaydı. Ancak, 
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1961 Anayasası’nın 116/4 hükmü “Mahallî idarelerin kuruluşları, kendi 

aralarında birlik kurmaları, görevleri, yetkileri, maliye ve kolluk işleri ve 

merkezî idare ile karşılıklı bağ ve ilgileri kanunla düzenlenir. Bu idarelere, 

görevleri ile orantılı gelir kaynakları sağlanır.” şeklindeydi.  

Bu hükmün bir benzeri 1982 Anayasası’nın 127/6 hükmüdür. Maddeye 

göre, “Mahalli idarelerin belirli kamu hizmetlerinin görülmesi amacı ile, kendi 

aralarında Bakanlar Kurulunun izni ile birlik kurmaları, görevleri, yetkileri, 

maliye ve kolluk işleri ve merkezi idare ile karşılıklı bağ ve ilgileri kanunla 

düzenlenir. Bu idarelere, görevleri ile orantılı gelir kaynakları sağlanır.” 

Hemen belirtmek gerekir ki 1961 Anayasası’ndaki hükme karşılık 

olarak 1982 Anayasası’nın mevcut hükmü hem yazılış hem de anlam 

bakımından sorun oluşturmaktadır. 1961 Anayasası’nda merkezi idare ile 

mahalli idareler arasındaki ilişki “karşılıklı bağ ve ilgi” olarak düzenlenmiştir. 

Buradaki “karşılıklı” kelimesi “bağ ve ilgi”yi bir denetim ilişkisi olarak 

yorumlamamıza ilk bakışta engel gibi görünmektedir. Aksi takdirde mahalli 

idarelerin de bu karşılıktan yararlanarak merkezi idareyi denetlemesi söz 

konusu olacaktır. Bize göre burada anlaşılması gereken merkezi idarenin 

mahalli idareleri denetlemesine karşılık mahalli idarelerin de merkezi 

idareden yürütecekleri kamu hizmetleri bakımdan gerekli olan mali, 

personel, bilgi ve diğer kaynakları talep edebilme haklarıdır. Bu çerçevede 

merkezi idare ile mahalli idareler arasındaki “karşılıklı bağ ve ilgi”den mali ve 

idari denetimi birlikte anlamak durumundayız. 

1982 Anayasası’ndaki benzer hüküm yani 127/6 fıkrası 1961 

Anayasası’ndaki fıkraya çok benzemesine rağmen buradaki “karşılıklı bağ 

ve ilgi” ifadesini farklı yorumlamak durumundayız. Çünkü bir önceki fıkrada 

yani 127/5’de zaten merkezi idare ile mahalli idareler arasındaki idari 

denetim ilişkisi düzenlenmiş bulunmaktadır. 5. fıkrada merkezi idare ile 

mahalli idare arasındaki ilişkinin adı ve amacı açıklanmış ve esas ve usulleri 

de kanuna havale edilmiştir. Bundan dolayı 6. fıkradaki bağ ve ilişkinin daha 

çok mali ilişkiye işaret ettiği açıktır.  
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1982 Anayasası’ndaki 127/6 hükmüne ilişkin bir eleştirimiz de buradaki 

“ile” kelimesinden sonra konulan virgülün cümlenin anlamını bozması 

sebebiyledir. Bu virgülün “idarelerin” kelimesinden sonra konulması 

gerekirdi. Yani hüküm, “Mahalli idarelerin, belirli kamu hizmetlerinin 

görülmesi amacı ile kendi aralarında Bakanlar Kurulunun izni ile birlik 

kurmaları, görevleri, yetkileri, maliye ve kolluk işleri ve merkezi idare ile 

karşılıklı bağ ve ilgileri kanunla düzenlenir. Bu idarelere, görevleri ile orantılı 

gelir kaynakları sağlanır” şeklinde olmalıydı. Bu şekilde hüküm hem gramer 

hem de anlam olarak doğru durmaktadır. 

İdari vesayet denetimi ile mali denetimin farklılığı Danıştay tarafından 

da açıkça belirtilmektedir. Buna göre, mahalli idareler üzerindeki mali 

denetim idari vesayet denetiminden farklı olarak mahalli idare organlarının 

işlem ve kararlarının mevzuata uygunluğunun sağlanması amacıyla 

yapılmamaktadır. “Sayıştay'ın yaptığı mali denetimin koşulları ve hukuki 

yapısı ile Danıştay ve İdare Kurulları eliyle yapılan vesayet denetiminin 

koşulları ve hukuki yapısı çok farklıdır.” 73 

Danıştay, benzer şekilde, Yükseköğretim kurumlarının denetlenmesine 

ilişkin bir kararında, mali ve idari denetim ayırımı yapmıştır. Başbakanlık ve 

Maliye Bakanlığı müfettişlerinin yüksek öğretim kurumları üzerinde, bir 

kanunla özel olarak düzenlenmediğinden dolayı Başbakanlığın yüksek 

öğretim kurumları üzerinde idari denetim yapamayacağına74 buna karşın 

                                                
73  D.1.D. 15.03.1989 tarih, E.1989/15, K.1989/55, DBB. 
74  Danıştay bu kararında 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 2. maddesinin 1. fıkrasında 
Başbakanlığa "Devlet teşkilatında gerektiğinde teftiş ve denetim yapmak"; 20. maddesinde de 
Başbakanlık Teftiş Kuruluna "bütün kamu kurum ve kuruluşlarında teftiş, inceleme, denetim ve 
bu maksatla kurulmuş olan birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarına haiz olarak her türlü 
inceleme, araştırma, soruşturma ve teftişi yapmak veya yaptırmak" yetkilerinin verilmesini; bu 
hükümlerdeki "bütün kamu kurum ve kuruluşları ve Devlet teşkilatı" ibarelerinin, her bakanın 
Bakanlar Kurulunun başkanı olan Başbakana karşı kendisinin ve emri altındakilerin eylem ve 
işlemlerinden sorumlu bulunduğu ve Başbakanın, bakanların görevlerini Anayasa ve kanunlara 
uygun olarak yerine getirilmesini gözetmek ve düzeltici önlemleri almakla yükümlü olduklarını 
belirten Anayasanın 112. maddesi ile birlikte değerlendirilmesi ve "bütün kamu kurum ve 
kuruluşları ile Devlet teşkilatı" ibarelerinden bakanlıklarla, bakanlıkların bağlı ve ilgili 
kuruluşların anlaşılması gerektiğinden, yükseköğretim kurumları bu maddenin dışında kalmakta 
ve bu hüküm Başbakanlık Teftiş Kuruluna dolayısıyla Başbakanlığa yükseköğretim kurumları 
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Maliye Bakanlığının mali bakımdan kanuni75 düzenlemeye bağlı olarak 

denetim yapabileceğine karar vermiştir.76 

Bazı durumlarda idari vesayet denetimi ile mali denetim 

çakışabilmektedir. Kanun koyucu idari vesayet denetimini mahalli idarelerin 

mali kararları bakımından da öngörebilir. Örneğin mahalli idarelerin 

bütçelerinin onaylanması bakımından merkezi idareye onaylama yetkisi 

verilmesinde yine idari vesayet denetiminden bahsedilecektir. Çünkü idari 

denetim yetkisi özel bir yetkidir. Mali konular üzerinde müstesna bir yetki 

şeklinde kullanılan idari vesayet yetkisi genel bir yetki olan mali denetim 

yetkisini kaldırmaz. İdari vesayet yetkisinin bulunmasına bakılmaksızın mali 

denetim genel ve sürekli olarak uygulanır. Nitekim Danıştay bir kararında 

mahalli idarelerce kurulan ve ayrı tüzel kişiliği bulunmayan işletme ve 

müesseselerin mali denetimlerinin Sayıştay tarafından yapılması gerektiğine 

bu mali denetim yolunun varlığının 1580 sayılı Kanunun 74. maddesiyle 

merkezi idareye verilen ve vali ve İçişleri Bakanının başvurusu ile 

yürüyebilen vesayet denetimini ortadan kaldırmayacağına karar vermiştir.77 

 

2. Teftiş 

Dış idari denetim kapsamında sıklıkla karşılaşılan bir denetim türü de 

teftiştir. 

 

                                                                                                                                     
üzerinde herhangi bir inceleme, denetleme ve soruşturma yapma yetkisi vermeyeceği şeklinde 
yorumlamıştır. D.1.D. 15.03.1989 tarih, E.1989/15, K.1989/55, DBB. 

75  2547 sayılı Kanunu 57. maddesinin 1. fıkrasında, yükseköğretim üst kuruluşları ile 
yükseköğretim kurumları bütçelerinin genel ve katma bütçelerin bağlı olduğu esaslara uygun 
olarak yürürlüğe konulacağı ve denetleneceği hükme bağlanmış, diğer taraftan 2547 sayılı 
Yasanın 50. maddesinde, yükseköğretim kurumlarınca araştırma fonu ve döner sermaye 
işletmelerinin kurulabileceği belirtilmiş, konuya ilişkin olarak çıkarılan döner sermaye ve 
araştırma fonu yönetmeliklerinde ise bunların mali işlemlerinin gelirleri ve giderlerinin her 
zaman Maliye Bakanlığınca denetlenebileceği belirtilmiştir. 

76  D.1.D. 21.10.1997, E.1997/77, K.1997/131. DBB. 
77  D.1.D. 15.03.1989, E.1989/15, K.1989/55, DBB. 
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a) Teftişin Anlamı 

Tez kapsamında idari vesayet denetimi ile karşılaştırmalı olarak ele 

almamız gereken bir denetim türü de müfettişler vasıtasıyla yapılan 

“teftiş”tir. Merkezi idare tarafından diğer kamu tüzelkişileri üzerinde 

yapılması ve idari nitelik taşıması bakımından teftiş idari vesayet denetimine 

benzerlik arzetmektedir. Buna karşın burada açıklanacağı üzere esas ve 

usul bakımından bu iki kurum arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. 

Arapça kökenli olan ve “soruşturma, araştırma” anlamına gelen teftiş 

bir şeyin aslını anlamak veya bir işin gereğince yapılıp yapılmadığını 

öğrenmek maksadıyla her yönden inceden inceye yapılan araştırma olarak 

tarif edilmektedir.78 Terim olarak teftiş, idarenin, kamu kurum ve kuruluşları 

kapsamında uygulamayı mevzuat ile karşılaştırmak, mevzuata aykırı 

noktaları saptamak ve bunların nedenlerini araştırmak, aksaklık ve 

yanlışlıkları giderici, düzeltici çalışmalar yapmak faaliyetidir.79 

“Teftiş” ifadesi idari vesayet yetkisinin aksine Anayasada yer 

almamakta; buna karşın mevzuatta sıklıkla kullanılmaktadır. Özellikle 

teşkilat yasalarında geçen bu terim çoğunlukla denetim ile birlikte 

kullanılmaktadır. Bu bakımdan mevzuatımızda teftişin denetimden farklı bir 

anlamı olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Başbakanlık ve diğer tüm bakanlık teşkilat kanunlarında danışma ve 

denetim birimleri arasında teftiş kurulu başkanlığı bulunmaktadır. 3056 sayılı 

Başbakanlık Teşkilatı Kanunu’nun80 20. maddesinde Başbakanlık Teftiş 

Kurulu Başkanlığı’nın görevleri şöyle sayılmaktadır:  

                                                
78  Ayverdi, İlhan, Misalli Büyük Türkçe Sözlük, 3. Cilt, 2. Baskı, İstanbul, 2006, s. 3081. 
79  Taymaz, Haydar, Teftiş, Kavramlar İlkeler Yöntemler, Yargıçoğlu Matbaası, Ankara, 1978, s. 1, 

Wilson, David / Game, Chris, Local Government In The United Kingdom, Macmillan, Kent, 
1994, s. 98, Mutta, s. 25. 

80  Kanunun tam adı şöyledir: Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun. 
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“(a)- Bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla81, kamu iktisadi 

teşebbüslerinde teftişin etkin bir şekilde yürütülmesi hususunda genel 

prensipleri tespit etmek ve personelin verimli çalışmasını teşvik edici teftiş 

sistemini geliştirmek” 

“(b)- a bendinde sayılan kuruluşlarla bunların iştirak ve ortaklıklarında, 

kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında, teftiş, denetim veya bu 

maksatla kurulmuş olan birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarını haiz 

olarak her türlü inceleme, araştırma, soruşturma ve teftiş yapmak veya 

yaptırmak” 

Bütün bakanlık teşkilatlarında teftiş kurulları başkanlıklarında teftişleri 

bakanlar adına müfettişler yapmaktadırlar. İçişleri Bakanlığında müfettişler 

yanında kontrolör adıyla teftiş yapan kamu görevlileri de bulunmaktadır. 

 

b) Teftişin İdari Vesayet Denetimi İle Karşılaştırılması 

Teftiş, mahalli idareler üzerinde sonradan yapılan bir araştırmadır ve 

mahalli idarelerin işlemlerinin yürürlüğü bakımından bir etki doğurmaz. 

Teftişte işlem ve eylemlere müdahale söz konusu değildir, gözlem sonucu82 

tespit yapılır. Bu bakımdan idari vesayet denetimiyle önemli bir farklılık 

arzetmektedir.  İdari vesayet denetiminde denetlenen mahalli idare işlemi 

üzerinde yürürlüğe girme şartı olarak etki doğurabilmektedir.  

Müfettişler; teftiş, denetleme, araştırma, inceleme ve soruşturma 

yaptıkları yerlerde görevlilerin işlerine karışamazlar, evrak ve defterler 

üzerinde düzeltme yapamazlar ve bunlara yazı yazamazlar. Müfettişler, 

inceleme ve araştırma sonucunu bir rapora bağlar ve bu raporu 

Başkanlığa veya ilgili bakanlığa iletirler. Teftiş sonucu düzenlenen raporlar 

ilgili bakan tarafından değerlendirilerek idari vesayet yetkisi kullanılabilir. 
                                                
81  Diğer tüm bakanlık teşkilat kanunlarında bütün kamu kurum ve kuruluşları yerine bakanlık 

teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlar kapsam içinde tutulmuştur. 
82  Taymaz, s. 2. 
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Oysaki idari vesayet denetimi kapsamında merkezi idare tarafından tesis 

edilen bir başka idari karar vardır ve bu idari karar mahalli idare kararı 

üzerinde doğrudan etkilidir.  

Teftiş, belli periyotlarla yapılabildiği gibi olağandışı bir durumda bu 

periyoda bağlı olmaksızın da yapılabilmektedir. Mahalli idarelerin İçişleri 

Bakanlığı tarafından teftişi prensip olarak üç yılda bir yapılması83 

öngörülmesine karşın uygulamada bu süreye genellikle uyulmamaktadır. 

İdari vesayet makamı sadece doğrudan kanun ile belirlenen kişi 

tarafından yapılmaktadır. Bunlar mutlaka üst düzey kamu görevlileridirler. 

Ülkemizde idari vesayet yetkisinin kullanılmasında bakan, vali ve 

kaymakamlar görevlendirilmiştir. Bunlardan daha alt makamların idari 

vesayet yetkisini kullanmaları söz konusu değildir. Teftişte ise idari 

vesayetin aksine yetkili kamu görevlisi bakımından bir sınırlama 

bulunmamaktadır. Teftiş, başbakana veya bakana bağlı müfettişler 

tarafından yapılabileceği gibi başbakan ve bakanın görevlendireceği diğer 

kamu görevlilerinin de teftiş yapmasında bir engel bulunmamaktadır. 

İdari vesayet denetimi ise sadece kanunda belirtilen durumlarda 

sözkonusudur. Nitekim Anayasa, idari vesayet yetkisinin ancak kanunda 

düzenlenebileceği öngörülmektedir. Mahalli idareler bakımından teftiş yetkisi 

doğrudan kanuna dayanmamaktadır. Mahalli idareler bakımından yapılan 

teftiş halen İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Tüzüğü84 kapsamında 

yürütülmektedir.  

Teftiş ile idari vesayet denetimi arasındaki en temel ve açık ayrım idari 

işlem sayılmak bakımındandır. İdari vesayet denetimi her zaman idari işlem 

şeklinde yapılmasına karşın teftişin icrailiği bulunmamaktadır. Bu işlemler 

hazırlık işlemidir. Mahalli idareler, teftiş sonucunda tesis edilen işlemler 

haricinde, gerek Maliye Bakanlığı gerekse İçişleri Bakanlığı tarafından 
                                                
83  İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Tüzüğü’nün 24. maddesinde “İlke, kuruluş ve 

birimlerin üç yılda bir teftişidir. Gerekli hallerde bu süre değiştirilebilir” hükmü yer almaktadır. 
84  R.G. tarih 12.9.1985 ve No: 18866. 
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yaptırılan teftişlerden dolayı bu bakanlıklara karşı yargı yoluna gidemezler. 

Bu bağlamda teftiş, ancak idari vesayetin bir aracı veya bir hazırlık evresi 

olarak değerlendirilebilir. Mahalli idarelerin seçilmiş organları hakkında 

görevleri ile ilgili bir suç sebebi ile haklarında soruşturma veya kovuşturma 

açılan mahalli idare organları veya bu organların üyelerini, İçişleri Bakanı, 

geçici bir tedbir olarak, kesin hükme kadar uzaklaştırabileceği şeklindeki 

Anayasanın 127/4. maddesi hükmünün uygulaması idari vesayet ile teftiş 

ilişkisine örnek gösterilebilir. Uygulamada bu yetki çoğunlukla İçişleri 

Bakanlığı mülkiye müfettişleri ve kontrolörleri tarafından yapılan araştırma 

ve soruşturma sonucunda bir yazılı talep ile iletilen İçişleri Bakanı tarafından 

kullanılmaktadır.85 Burada müfettiş ve kontrolörler tarafından yapılan 

işlemler teftiş, İçişleri Bakanı tarafından yapılan işlem ise idari vesayet 

işlemidir. 

 

3. Yüksek Denetim Organları ve Yüksek Denetim 

Yüksek denetim, dış denetim ve mali denetim kapsamında 

değerlendirilebilir. Bu denetimin farklı bir usul ve esasa sahip olması bu 

denetimi yapan örgütlerin –örneğin Sayıştay, Yüksek Denetleme Kurulu- bir 

yüksek organ olarak ve sadece mali denetim amacıyla kurulmuş 

olmalarından kaynaklanmaktadır. Parlamento adına denetim yapan bu 

yüksek denetim organları günümüzde uluslararası literatürde ayrı bir 

denetim statüsü (supreme audit) olarak kabul edilmektedir.86 Bu bakımdan 

parlamento adına bir denetim yapmadığından, denetimleri bir yaptırıma tabi 

tutulmadığından ve denetim türü mali konulara özgülenmediğinden Devlet 

Denetleme Kurulu’nu “yüksek denetim” olarak kabul etmek mümkün 

değildir. 

                                                
85  Yıldız, s. 62 vd. 
86  Kenger, Erdal, Denetçi Yardımcıları Eğitim Notu, http://www.ydk.gov.tr, 2001, 20.12.2006. 
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Yüksek denetim, anayasal dayanağı ve meslek mensuplarının yasal 

güvenceleri olan, bazı ülkelerde yargısal yetkilerle donatılmış, bağımsız ve 

özerk denetim kuruluşları tarafından kamu kurum ve kuruluşlarının tamamı 

üzerinde parlamentolar adına yapılan denetim olarak tanımlanmaktadır.87 

Atay, bu bağlamda Sayıştay’ın denetim faaliyetini “yasama, yürütme ve 

yargı içine yerleştirilemeyen ‘nevi şahsına münhasır’ bir kamu faaliyeti” 

olarak değerlendirmektedir.88 

Yüksek denetim; kaynağını anayasalardan alan, meslek mensuplarının 

yasal güvenceleri bulunan, idari, mali ve hukuki özerkliğe sahip, bağımsız 

denetim kuruluşlarınca parlamentolar adına kamu kurum ve kuruluşları 

üzerinde yapılan denetimdir. Yüksek denetimin temel kuralı parlamento 

adına kamu kurum ve kuruluşları üzerinde denetim yapılmasıdır.89 

Türkiye’de Devletin gelir ve giderleri ile mallarının parlamento adına 

denetlenmesi amacıyla 1862 yılında yüksek denetim kurumu olarak ilk 

Divan-ı Ali-i Muhasebat (Sayıştay) kurulmuştur.  

1938 yılında kamu sermayeli kuruluşların parlamento adına denetimini 

yapmak üzere Türkiye’nin ikinci yüksek denetim kurumu olarak Umumi 

Murakabe Heyeti kurulmuş ve 1960 yılında Yüksek Denetleme Kurulu adını 

almıştır.  

1961 Anayasası gibi 1982 Anayasası da bu iki organa birlikte yer 

vermiştir. Sayıştay,90 Anayasa’nın 160. maddesinde91, Yüksek Denetleme 

                                                
87  Kenger, 20.12.2006. 
88  Atay, s. 191. 
89  Kenger, 20.12.2006. 
90  Sayıştay’ın Anayasal konumu açısından bakınız: Kaneti, Selim, Sayıştay’ın Anayasal Konumu, 

I. Ulusal İdare Hukuku Kongresi, Üçüncü Kitap, Çeşitli İdare Hukuku Konuları, Danıştay 
Yayınları, Ankara, 1990, s. 1007-1020. 

91  Madde 160 – Sayıştay, merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal 
güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına 
denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen 
inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir. Sayıştay’ın kesin 
hükümleri hakkında ilgililer yazılı bildirim tarihinden itibaren onbeş gün içinde bir kereye 
mahsus olmak üzere karar düzeltilmesi isteminde bulunabilirler. Bu kararlar dolayısıyla idari 
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Kurulu ise Anayasa’nın 165 inci maddesinde92 yer almaktadır. Her ne kadar 

Anayasa’nın 165. maddesinde Yüksek Denetleme Kurulu ibaresi geçmese 

de bu açıklama gerekçede yer almaktadır. Anayasa mahkemesi de bu 

kapsamda Yüksek Denetleme Kurulu’nu bir Anayasal kuruluş olarak 

değerlendirmektedir.93 

1967 tarihli ve 832 sayılı Sayıştay Kanunu’nda Sayıştay, genel ve 

katma bütçeli dairelerin gelir ve giderleri ile mallarını TBMM adına 

denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini yargılama yoluyla kesin 

hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme 

bağlama işlerini yapmakla görevli olduğu düzenlenmiştir. 

Anayasal açıdan 196794 ile 200595 yılları arasında Sayıştay’ın mahalli 

idareler bakımından yetkisiz olduğu görülmektedir.96 29.10.2005 yılında 

5428 sayılı kanun ile Anayasada yapılan bir değişiklik ile Sayıştay’ın görev 

alanına mahalli idarelerin hesap ve işlemlerini denetlemek görevi de 

eklenmiştir. 

Yüksek Denetleme Kurulu, kamu iktisadi teşebbüslerinin işletmecilik 

kurallarına ve ekonominin genel ilkelerine uygun kârlı ve verimli 

çalışmalarına yönelik tespit ve önerilerde bulunmak amacıyla anılan 

                                                                                                                                     
yargı yoluna başvurulamaz. (2) Vergi, benzeri mali yükümlülükler ve ödevler hakkında Danıştay 
ile Sayıştay kararları arasındaki uyuşmazlıklarda Danıştay kararları esas alınır. (3) (Ek üçüncü 
fıkra: 29/10/2005-5428/2 md.) Mahallî idarelerin hesap ve işlemlerinin denetimi ve kesin hükme 
bağlanması Sayıştay tarafından yapılır. (4) Sayıştay’ın kuruluşu, işleyişi, denetim usulleri, 
mensuplarının nitelikleri, atanmaları, ödev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri ve diğer özlük 
işleri, Başkan ve üyelerinin teminatı kanunla düzenlenir.  

92  Madde 165 – Sermayesinin yarısından fazlası doğrudan doğruya veya dolaylı olarak Devlete ait 
olan kamu kuruluş ve ortaklıklarının Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi esasları 
kanunla düzenlenir. 

93  Anayasa Mahkemesi, 28.1.1988, E. 1987/12, K. 1988/3, KBB. 
94  1967 yılında yürürlüğe giren 832 sayılı Sayıştay kanunundan önce yürürlükte olan 16.06.1934 

tarih ve 2514 sayılı Divan-ı Muhasebat Kanununda denetim kapsamında yerel yönetimler de 
bulunmaktaydı. 

95  29.10.2005 yılında 5428 sayılı kanun ile Anayasada yapılan bir değişiklik ile Sayıştay’ın görev 
alanına Mahallî idarelerin hesap ve işlemlerinin denetimi ve kesin hükme bağlanması görevi de 
eklenmiştir. 

96  Başsoy, Ahmet, “İl Özel İdareleri, Dünü-Bugünü-Yarını”, I. Ulusal İdare Hukuku Kongresi, 
İkinci Kitap, Kamu Yönetimi, Danıştay Yayınları, Ankara, 1990, s. 716. 
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kuruluşları sürekli gözetim ve denetim altında bulunduran bilanço ve sonuç 

hesaplarını inceleyen yöneticilerin aklanmasına veya aklanmamasına ilişkin 

raporlar düzenleyen bir denetim organıdır. 

Yüksek Denetleme Kurulu 15.7.1960 tarih ve 23 sayılı Kanunla Türkiye 

Büyük Millet Meclisi’ne bağlanmıştır. 23 sayılı Kanunu değiştiren 12.5.1964 

tarih ve 468 sayılı Kanunla tekrar Başbakanlığa bağlanmıştır. Nihayet, 

24.6.1983 tarih ve 72 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Başbakanlığa 

bağlı olarak faaliyet yürütmektedir. 

Sayıştay ve Yüksek Denetleme Kurulu, TBMM adına denetim 

yapmaktadırlar. Bu denetim Anayasada idari vesayete ilişkin öngörülen 

merkezi idare denetimi niteliğinde bir denetim değildir. Sayıştay ve Yüksek 

Denetleme Kurulu tarafından yapılan denetim, mahalli idarelerin gelir ve 

giderleri üzerinde yapılmakla bir mali denetim niteliğinde olduğundan idari 

vesayet denetimi olarak nitelendirilemez. Sonuç olarak, Sayıştay ve Yüksek 

Denetleme Kurulu tarafından yapılan denetimin bir idari vesayet denetimi 

olarak değerlendirilmesi mümkün değildir.97 

 

4. İkili Görev Yoluyla Denetim 

İkili görev ifadesiyle adlandırılan durum, bir kamu ajanının hem bir 

merkezi idare organı hem de bir mahalli idare organı bünyesinde yetkili 

olarak görev almasıdır.98 

İkili görev, mahalli idarenin temel vasfını değiştiren bir durumdur. Bu 

bakımdan ikili görev bir mahalli idareyi “yarı yerinden yönetim”99 niteliğine 

sokmaktadır ki böyle bir durumda gerçek anlamda bir mahalli idareden söz 

etmek mümkün değildir. 

                                                
97  Günday, Reform, s. 172, Karanfiloğlu, s. 37.  
98  Arslan, İdari Vesayet, s. 71. 
99  Arslan, İdari Vesayet, s. 75. 
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İkili görev yoluyla yapılan denetim, ikili göreve sahip kamu ajanı 

tarafından yapılan denetimdir. Aslında bu sistemde denetimden öte bir 

yönetim sözkonusudur. İkili göreve sahip kamu ajanı, görevli olduğu mahalli 

idare organı üzerinde çok önemli yetkilere sahiptir. Ülkemizde ikili görev 

uygulaması il özel idareleri kapsamında belirgin bir şekilde uygulanmaktadır.  

1911 tarihli İl Özel İdaresi Kanununda Vali, hem bir merkezi idare olan 

il genel idaresinin başı hem de bir mahalli idare olan il özel idaresinin başı 

ve yürütme organı sıfatını taşımaktaydı. 2005 tarihli İl Özel İdaresi 

Kanununda da valinin ikili görevi devam etmektedir. Fakat önceki kanuna 

oranla mahalli idarenin başı ve yürütme organı sıfatı bakımından bazı 

yetkileri azaltılmıştır. Önceki kanun döneminde vali, il genel meclisinin 

gündemini tek başına oluşturma ve meclise başkanlık etme yetkilerine sahip 

iken, yeni kanunda valinin meclis başkanlığı görevi sona erdirilmiş ve 

gündemi belirleme yetkisi elinden alınarak sadece gündeme madde ekleme 

yetkisi verilmiştir. 

Bize göre, ikili göreve sahip olan valinin il özel idaresinin başı sıfatıyla il 

özel idaresi üzerindeki denetim yetkisi bir hiyerarşik yetki; il genel idaresi 

başı sıfatıyla il özel idaresi üzerindeki denetim yetkisi ise idari vesayet 

denetimi olarak değerlendirilmelidir. 

 

5. İdari Vesayet Denetimi 

Merkezi idarenin mahalli idareler üzerindeki idari denetim yetkisi olan 

idari vesayet yetkisi de bir dış denetim türüdür.  

İdari vesayet denetimi bundan sonraki bölümlerde ayrıntılı şekilde 

inceleneceği için burada sistematiği bozmamak açısından sadece başlık 

olarak zikredilmekle yetinilecektir.  
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İKİNCİ BÖLÜM 

İDARİ VESAYET YETKİSİNİN ANLAMI, GELİŞİMİ VE AMACI 

 

II..  İDARİ VESAYET YETKİSİNİN TANIMI VE KAPSAMI 

İdari vesayet yetkisi, doktrinde birçok kez ve benzer biçimde 

tanımlanmıştır. Bununla birlikte mevzuatta bu kavrama pek yer 

verilmemiştir. İdari vesayetin genel olarak ilk yasal tanımına 1982 

Anayasasında yer verilmiştir. 

Anayasanın 127. maddesinin 5. fıkrasında idari vesayet yetkisi, 

merkezî idarenin kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde mahalli 

idareler üzerinde, mahallî hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun 

şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının 

korunması ve mahallî ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla 

kullandığı yetki olarak tanımlamıştır. 

İdari vesayet yetkisi, Doktrinde bazen “idari vesayet” bazen “idari 

vesayet denetimi” ve bazen de “idari vesayet yetkisi” olarak 

isimlendirilmiştir.  

Göreli’ye göre100 “İdari vesayet ve ademi merkeziyetle idare olunan bir 

uzvun hukuki fiil ve muameleleri üzerinde bu fiil ve muameleleri iptal, talik, 

tasdik, müsaade veya fiil muamelelerin yerine başka bir fiil veya muameleyi 

ikame salahiyetini haiz bir uzuv tarafından kanuna uygunluk bazan de hal ve 

maslahatın icaplarına uygunluk bakımından yapılan kontrolü, murakabeyi 

                                                
100  Göreli, s. 4. 
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ifade eder.” Onar’a göre,101 “idari vesayet merkezin âdemimerkeziyet 

idarelerinin icrai kararlarını ve idari fiil ve hareketlerini murakabe etmek ve 

bu kararları bozabilmek salahiyetidir”. 

Arslan,102 “idari vesayeti, merkezden yönetimin yerinden yönetim 

sistemi üzerine kurulan idare ve kurumların eylem ve işlemlerini kanunla 

görülen sınır içinde denetlemek ve kararlarını bozabilmek yetkisidir diye tarif 

edebiliriz” derken Eroğlu’ya göre,103 “İdari vesayet, merkezden yönetimin 

yerinden yönetim sistemi üzerinde kurulan idare ve kurumların eylem ve 

işlemlerini kanunla görülen sınır içinde kontrol etmek ve kararlarını 

bozabilmek yetkisidir.” 

Giritli/Bilgen/Akgüner,104 idari vesayeti “devletin ve onu temsil eden 

merkezin, yerinden yönetim kuruluşlarının işlemlerini ve eylemlerini 

denetlemek ve gerek gördüğü takdirde bozabilmek yetkisi” olarak 

tanımlamıştır. Günday’a göre ise,105 “Devletin bütünlüğünü ve kamu 

hizmetlerinin tüm ülke düzeyinde uyumlu bir biçimde yürütülmesini 

sağlamak için, devlet tüzelkişiliğinin ve bu tüzelkişiliği temsil eden merkezi 

idarenin yerinden yönetim kuruluşları üzerinde sahip olduğu bu denetim 

yetkisine idari vesayet denmektedir.” 

Nihayet Akyılmaz’ın tanımı da şu şekildedir: “idari vesayet denetimi, 

merkezi idarenin yerinden yönetim idareleri üzerinde kamu yararı ve kamu 

düzenini korumak, kamu hizmetlerinin en etkin ve verimli şekilde yerine 

getirilmesini sağlamak amacıyla yaptığı bir denetimidir.”106 

Yapılan tüm idari vesayet tanımlarında, ortak unsurların; idari vesayet 

yetkisini kullanacak bir merkez idarenin varlığı, üzerinde idari vesayet 

                                                
101  Onar, Sıddık Sami, İdare Hukukunun Umumi Esasları, II. Cilt, 3. bası, İsmail Akgün Matbaası, 

İstanbul, 1960, s. 622. 
102  Arslan, İdari Vesayet, s. 59. 
103  Eroğlu, Hamza, İdare Hukuku, Işın Yayıncılık, Dördüncü Bası, Ankara, 1984, s. 321. 
104  Giritli/Bilgen/Akgüner, s. 190. 
105  Günday, İdare Hukuku, s. 74. 
106  Akyılmaz, İdare Hukuku, s. 126. 
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yetkisinin kullanılacağı başka bir kamu tüzelkişiliğinin varlığı ve merkezi 

idarenin diğer kamu tüzelkişi kararlarını denetlemesi olduğunu görmekteyiz. 

Doktrinde yapılan tanımlamaların Anayasadaki idari vesayet 

yetkisinden önemli bir farklılığı bulunmaktadır. Bu farklılık idari vesayet 

yetkisinin “yerinden yönetimler” üzerinde bir idari denetim olduğu 

konusundaki kabüldür. Buna göre idari vesayet yetkisi, hem yer yönünden 

yerinden yönetimler hem de hizmet yerinden yönetim üzerinde yapılan bir 

denetim sayılmaktadır. Oysa Anayasada idari vesayet denetiminin “açıkça 

ve sadece” yer yönünden yerinden yönetimler yani mahalli idareler üzerinde 

yapılacağı öngörülmüştür. 

Doktrinin yaptığı tanımlar temel unsurları bakımından birbirleriyle 

benzerlik arzetmektedir. Bu uyum hem 1982 Anayasasının öncesinde hem 

de sonrasında bulunmaktadır. 

Doktrinin 1982 Anayasasından sonraki tanımlarda Anayasanın 

tanımını dikkate almamaları anlaşılır değildir. Bir diğer ifadeyle doktrin, 1982 

Anayasanın idari vesayet yetkisi düzenlemesini görmezlikten gelmekte ve 

halen idari vesayet yetkisinin kapsamını hizmet yerinden yönetim kuruluşları 

bakımından da geçerli saymaktadır. 

1982 Anayasasından sonra da idari vesayet yetkisinin hizmet yerinden 

yönetim kuruluşları bakımından geçerli olduğunu ifade eden Günday, 

düşüncesini şöyle gerekçelendirmektedir107 “Anayasada hizmet yerinden 

yönetim kuruluşları üzerinde merkezi idarenin sahip olduğu vesayet yetkisi 

açıkça belirtilmemekle beraber, bu kuruluşlara oranla daha özerk olan yerel 

yönetimler için kabul edilen bu yetkinin hizmet yerinden yönetim kuruluşları 

için öncelikle var olduğunu kabul etmek gerekmektedir.” Benzer şekilde 

Yıldırım da, Anayasada düzenlenen hükmü “hizmet yerinden yönetim 

kurumları üzerinde idari vesayet yetkisinin kullanılmayacağı anlamına 

                                                
107  Günday, İdare Hukuku, s. 74. 
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gelmez… sadece, yerel yönetimlerin özerkliğinin Anayasa tarafından 

korunduğu anlamına gelir”108 şeklinde değerlendirmektedir. 

İdari vesayet yetkisinin kapsamını geniş tutan Günday, bir adım daha 

ileri giderek109 merkezi idare dışında iki ayrı tüzelkişi arasındaki denetim 

ilişkisini de idari vesayet ilişkisi olarak kabul etmektedir. Yazara göre 

“merkezi idarenin yerinden yönetim kuruluşları üzerindeki denetimi olarak 

ortaya çıkan idari vesayet, zamanla bir kamu tüzelkişisinin bir başka kamu 

tüzelkişisi üzerindeki denetim yetkilerini de kapsayacak biçimde anlaşılmaya 

başlanmıştır.”110 Örneğin Barolar Birliği ile barolar arasındaki veya 

Büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyesi arasındaki denetim ilişkisi idari 

vesayet denetimi türü kabul edilmektedir. 

Benzer şekilde Atay, Anayasadaki mahalli idareler ibaresinin yerine 

“yerinden yönetim kuruluşları” ifadesinin koyulması halinde idari vesayet 

tanımına ulaşılacağını belirtmektedir.111 Atay, bu düşüncesini şöyle 

gerekçelendirmektedir: “idarenin bütünlüğü ilkesi sadece mahalli idareler 

anlamında değil, genel anlamda hizmet bakımından yerinden yönetim 

kuruluşlarını da kapsayıcı bir özelliğe sahip anayasal bir ilkedir. Dolayısıyla 

mahalli idarelerle birlikte hizmet bakımından yerinden yönetim kuruluşları 

için de idari vesayet yetkisinin kabulü gerekir.”112 

1982 Anayasasının açık hükmü karşısında idari vesayet denetiminin, 

mahalli idarelerden başka hizmet yerinden yönetimleri ve hatta iki kamu 

tüzelkişisi arasındaki denetim ilişkisini kapsayacak biçimde yorumlanması 

isabetli değildir. Danıştay bu hususu bir kararında açıkça vurgulayarak 

merkezi idare dışındaki iki ayrı tüzelkişi arasındaki denetim ilişkisinin idari 

vesayet yetkisi olmadığını belirtmiştir.  

                                                
108  Yıldırım, Ramazan, İdare Hukuku Dersleri I, Mimoza Yayınları, Konya, 2005, s. 28. 
109  Günday, İdare Hukuku, s. 75. 
110  Günday, İdare Hukuku, s. 75. 
111  Atay, s. 130. 
112  Atay, s. 130. 
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“Anayasanın 127. maddesiyle; hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine 

uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, kamu 

yararına olan yerel ihtiyaçların yasal sınırlar içinde karşılanması amacıyla 

merkezi yönetime, yerel yönetimler üzerinde vesayet yetkisi tanınmıştır. 

Ancak yerel yönetim birimlerinin birbirleri üzerinde vesayet yetkisi 

bulunmamaktadır. 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi 

Hakkında Kanun ile Uygulama Yönetmeliğinin; büyükşehir belediyelerine, 

ayrı tüzel kişiliğe sahip büyükşehir ilçe belediyeleri üzerinde hizmetlerin 

koordinasyonu yönünden gözetim, yönlendirme ve denetim vermeyi 

amaçladığı, bu konuda doğabilecek uyuşmazlıkların çözüm yolunu 

gösterdiği, ancak bu yetkinin sınırı yasada belirlenmediği gibi, aksine 

davranışta bulunanlara uygulanması gereken yaptırımlara da yasada yer 

verilmediği, uygulama yönetmeliğinde yer alan imarla ilgili konularda ve ilçe 

belediyelerince yapılan hizmetlerin etkinliğini sağlayıcı tedbirlerin 

alınmasında, büyükşehir belediye başkanına ya da onun görevlendireceği 

personele tanınan kontrol ve denetim yetkisinin, 3152 sayılı İçişleri 

Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 15. ve 38.maddeleriyle 

İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Müfettişlerine ve Mahalli İdareler 

Kontrolörlerine tanınan teftiş ve soruşturma yetkisiyle çeliştiği 

anlaşılmaktadır. Bu itibarla; 3030 sayılı Yasanın 6/b maddesi ile 14/n 

maddesinde sözü edilen, büyükşehir belediyelerinin, büyükşehir ilçe 

belediyeleri üzerindeki denetleme yetkisinin; araştırma, inceleme, bilgi ve 

belge isteme hakkıyla sınırlı olduğu açıktır. Olayda ise; davalı ... Büyükşehir 

Belediye Başkanlığı tarafından, davacı ... Belediyesini denetlemek ve 

kontrol etmek için bir heyet görevlendirildiği görülmektedir. Bu durumda; 

Anayasa'nın ve Yasaların öngörmediği bir yetkinin kullanılması durumunu 

ortaya çıkaran dava konusu işlemde ve bu işlemin iptali için açılan davayı 

reddeden Mahkeme kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.”113 

1982 Anayasasının 6/3’deki “hiçbir kimse veya organ kaynağını 

Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz” hükmü, idare 
                                                
113  D.8.D. 07.05.2002, E.2001/3979, K.2002/2583, DBB. 
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hukukunun yetkiye ilişkin temel prensiplerden olan “idari makamların 

yetkisiz olması kural, yetkili olması ise istisnaidir” ilkesi114 ve idari 

makamların yetkileri bakımından “dar yorum” ilkesi115 idari vesayet yetkisinin 

hizmet yerinden yönetim kuruluşları bakımından kullanılmayacağını kanıtlar 

niteliktedir. 

Bize göre idari vesayet yetkisi, merkezi idarenin mahalli idareler ile 

bunların karar, eylem ve organları üzerinde icrai karar alma yetkisidir. İdari 

vesayetteki idare kavramı vesayet eden organın idari olmasından; vesayet 

edilen organın yine idari bir organ olmasından; nihayet bu iki idari organ 

arasında ortaya çıkan denetimin bir idari işlem biçiminde 

gerçekleştirilmesinden kaynaklanmaktadır. 

Bu kısımda kavramsal açıdan değerlendirmek istediğimiz bir diğer 

husus Anayasa ile diğer mevzuat arasındaki kavram uyuşmazlığıdır.  

1982 Anayasasından önce idari vesayet yetkisi anayasal düzeyde 

düzenlenmediğinden kanunlarda bu kavrama yer verilmemesi doğal bir 

durumdur. Oysa 1982 Anayasasında idari vesayet yetkisi düzenlenmiş ve 

tanımlanmıştır. 1982 yılından sonra mahalli idareler mevzuatında önemli 

değişiklikler yapılmasına karşın bu düzenlemelerde Anayasanın bir 

yansıması görülmemektedir. Diğer bir ifadeyle mahalli idareler mevzuatında 

1982 Anayasasında idari vesayet yetkisinin düzenlenmesinden dolayı 

herhangi bir değişiklik yapılmamış ve böyle bir ihtiyaç hissedilmemiştir. 

Aynen bunun gibi hizmet yerinden yönetim örgütleri ile merkezi idare 

ilişkileri bakımından 1982 Anayasası bunları idari vesayet kapsamı dışında 

tuttu diye herhangi bir kanuni düzenleme getirilmiş değildir.  

Pozitif hukukta normlar hiyerarşisi ilkesi vardır. Bu ilkeye göre bir 

hukuk düzeninde mevcut olan, anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik gibi 

normlar, dağınık hâlde ve rasgele değil, altlık üstlük ilişkisi içindedir. Buna 

                                                
114  Gözler, I, s. 636. 
115  Gözler, I, s. 637. 
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“normlar hiyerarşisi” veya “hukuk düzeni piramidi” denir. Temellerini Hans 

Kelsen’in attığı teoriye göre bu hiyerarşi de alt basamakta yer alan norm 

geçerliliğini üst basamakta yer alan normdan almak ve dolayısıyla ona 

uygun olmak zorundadır.116 

Normlar hiyerarşisinin bir boyutu da kavramsal açıdan bir üstlük altlık 

ilişkisinin varlığı bakımındandır. Üst norm tarafından kullanılan bir kavramın 

alt derecedeki normlar tarafından da kullanılması ve benimsenmesi 

gerekmektedir. Anayasada kullanılan bir kavram, kanunda, tüzükte ve 

yönetmelikte benimsenmeli ve göz ardı edilmemelidir. Türk hukuk sistemi 

açısından genelde böyle bir uyumdan sözedilebilir. Fakat çalışma konumuz 

idari vesayet yetkisi bakımından bu uyumluluğun bulunmadığı 

görülmektedir.  

“İdari vesayet yetkisi” Anayasada kullanılan teknik bir kavramdır. İdari 

vesayet, yetki olarak kanunlarda birçok yerde yer almaktadır. Buna karşın 

Anayasa dışında “idari vesayet yetkisi” ibaresi bir kez bile kullanılmadığını 

ve dolayısıyla benimsenmediğini görmekteyiz.117 Bu durum kavramın daha 

doğru bir ifadeyle bu müessesenin gelişmesi açısından olumsuz bir etki 

doğurmaktadır. 

Yine Anayasada idari vesayet yetkisi kapsamında “idarenin bütünlüğü” 

kavramı kullanılmıştır. İlgili kısımda açıklandığı üzere idarenin bütünlüğünün 

sağlanması idari vesayet yetkisinin en önemli amaçlarından biridir. İdari 

vesayet yetkisi kavramı gibi idarenin bütünlüğü kavramı da Anayasa harici 

mevzuatta (kanun, tüzük ve yönetmelik düzeyinde) bir kez bile 

kullanılmamıştır. Benzer durum “kamu görevlerinde birlik” ve “toplum 

yararının korunması” kavramları için de geçerlidir. 

 
                                                
116  Gözler, Kemal, Anayasa Hukukuna Giriş, Bursa Ekin Kitabevi Yayınları, 2004, s. 13. 
117  Yalnızca 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Mahalli 

İdareler Genel Müdürlüğü ile ilgili 11. maddesinde Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 
görevleri sayılırken şöyle bir ifade kullanılmıştır. “Bakanlığın mahalli idareler üzerinde sahip 
olduğu vesayet yetkisinin mevzuat hükümleri gereğince uygulanmasını sağlamak.” 
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IIII..  İDARİ VESAYET KAVRAMININ ELEŞTİRİSİ VE ÖZEL 

HUKUKTAKİ VESAYETTEN FARKI 

Ülkemizde idari vesayet kurumu Fransa’dan etkilenerek 

şekillendirilmiştir. Fransa’da “Tutelle Administrative” olarak adlandırılan bu 

kurum118 dilimize idari vesayet olarak geçmiştir.119 Fakat bu kavram 

doktrinde sürekli eleştirilmiştir120. Eleştirilmesinin iki sebebi bulunmaktadır. 

Birincisi bu kavramın medeni hukukta kullanılan vesayet kurumu ile 

karşılaştırılması121; diğeri ise vesayetin anlam olarak bu kurumu 

karşılamamasıdır. Bu kurumun doğuşu itibariyle kavramla uyumu bulunsa 

bile günümüz itibariyle idari vesayet olarak adlandırılması bir ifade yanlışlığı 

olarak görülmektedir. 122 

Özel hukuktaki vesayette vesayet altına alınan kimse hukukta sonuç 

doğuracak irade açıklayamaz. Vasisi onun yerine hareket eder. Hâlbuki 

yerinden yönetim idareleri icrai kararlar alabilirler; yani kendileri hukuki bir 

netice doğurabilecek iradelerini açıklayabilirler. Bu sebeple idari vesayetin 

çıkışı medeni hukuktaki vesayet ilişkisinden kaynaklanmış olsa da 

günümüzde merkezi idarenin durumu vasiden ziyade medeni hukuktaki 

müşavirlere benzemektedir.123 

                                                
118  Fransa’da 1982 yılından bu yana idari vesayet yetkisi ibaresi mevzuatta yer almamaktadır. 

Kaplan, Büyükşehir Belediyesi, s. 238. 
119  Almanya’da merkezi idarenin mahalli idareleri denetlemesi “Staatsaufsicht” (devlet denetimi) 

terimi olarak ifade edilmektedir. Kullanılan bir başka ifade ise Türkçe’deki “idari vesayet” 
teriminin bire bir Almanca’ya çevirisi olarak düşünülebilecek “Verwaltungsaufsicht” (idare 
denetimi) terimidir. Wolfgang, s. 472. 

120  Göreli, s. 4; Arslan, İdari Vesayet, s. 56, Keleş, Ruşen, “Yerel Demokrasi İçin Yargı 
Güvencesi”, AÜSBFD, Turan Güneş’e Armağan, C.50, No. 3-4, 1995, s. 253, Günday, İdare 
Hukuku, s. 75-76, Yıldız, s. 27. Adlandırma konusunda tartışma Almanya’da da sürmektedir. 
Kent, Bülent, “Almanya’da Belediyeler Üzerindeki İdari Vesayet Denetimi”, DEÜHFD, C.8, 
S.1, 2006, s. 124. 

121  Atay, s. 129-130. 
122  Arslan, İdari Vesayet, s. 56; Günday, İdare Hukuku, s. 76. 
123  Onar, II, s. 627, Arslan, İdari Vesayet, s. 57, Özay, s. 165. Müşavirlik yeni Türk Medeni 

Kanununda, 429. maddede “yasal danışmanlık” adıyla düzenlenmiştir. Madde 429: Kısıtlanması 
için yeterli sebep bulunmamakla beraber korunması bakımından fiil ehliyetinin sınırlanması 
gerekli görülen ergin bir kişiye aşağıdaki işlerde görüşü alınmak üzere bir yasal danışman atanır. 
Özay, s. 165. 
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Bize göre “idari vesayet” ifadesi kullanılmaya devam edilmelidir. Bunun 

sebeplerin şöyle sıralayabiliriz: 

Birincisi, bu denetime “dış denetim” denilmesi düşünülse de dış 

denetim idari vesayet yetkisinden daha geniş kapsamlıdır. İdari vesayet 

yetkisinden başka dış idari denetimler bulunmaktadır. Sayıştay denetimi,124 

mali denetim ve teftiş de dış denetim şeklinde yapılmaktadır. Her idari 

vesayet denetimi dış denetim olmasına karşın; her dış denetim idari vesayet 

denetimi değildir.  

İkincisi, idari vesayet yetkisi yerine “idari denetim” kavramı da 

düşünülemez. Çünkü bu kavram da çok geniş kapsamlıdır. Yani yargısal ve 

siyasi olmayan tüm denetim biçimleri idari denetim niteliğindedir. İdari 

vesayet yetkisi dışında hiyerarşik denetim, teftiş, hizmet yerinden yönetim 

örgütleri üzerindeki denetim ve kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşları üzerindeki denetimler de idari denetim türleridir. 

Üçüncüsü, her ne kadar “vesayet” özel hukuktaki vesayeti hatırlatsa da 

idare hukukunda bu denetim yetkisinin köy idareleri ve il özel idareleri 

üzerindeki örnekleri dikkate alındığında yadırganacak nitelikte olmadığı 

söylenebilir. Çünkü özel hukuktaki vesayet yetkisinde vesayet altındaki 

kişinin iradesi nasıl tek başına hukuk âleminde hüküm ve sonuç 

doğurmuyorsa, aynen bunun gibi idare hukukunda da idari vesayet yetkisi 

altındaki mahalli idare organının iradesi bazı durumlarda tek başına hukuki 

sonuç doğurmamaktadır. Hukuki sonuç merkezi idarenin kararı ile birlikte 

söz konusudur. Bu açıklamalar ışığında merkezi idare ile mahalli idareler 

arasındaki denetim bakımından en uygun kavramın Anayasa’nın da tercih 

ettiği “idari vesayet yetkisi” olduğu düşüncesindeyiz. 

Merkezi idarenin mahalli idareler üzerindeki denetiminin daha zayıf 

olduğu İngiltere’de, bazı durumlarda merkezi idareye mahalli idarelerin 

                                                
124  5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda Sayıştay denetimini dış denetim 

olarak kabul edilmiştir. 
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kararlarını onaylama yetkisi verilmektedir. Mahalli idarelerin kamulaştırma 

kararlarının, bazı kalkınma planlarının, düzenleyici işlemlerinin, bazı yüksek 

derecede yerel kamu görevlilerinin atama ve görevden alma kararlarının 

yürürlük kazanabilmeleri için ilgili bakanlık tarafından onaylanması 

(approval) gerekmektedir.125 Sayılan bu kararlar mahalli kamu hizmetlerine 

ilişkin olmalarına ve mahalli idarelerce alınmalarına rağmen yürürlükleri 

ancak merkezi idare tarafından onaylanmakla mümkün olmaktadır. Bizdeki 

idari vesayet yetkisi örneklerinden pek farklı olmayan bu denetime 

İngiltere’de “paternal approval” da denilmektedir.126 Bu kavramı Türkçeye 

“vesayet onayı” olarak çevirebiliriz. 

Bu örneği de dikkate alarak bize göre kavramsal açıdan tartışılması 

gereken husus, idari vesayet denetiminin “vesayet”e ilişkin kısmı değildir. Bu 

kurumun bir “denetim” mi yoksa bir “yetki” mi olduğudur. Dikkat edilecek 

olursa Anayasa, bir denetimden değil bir yetkiden bahsetmektedir. Bize göre 

bu ifade isabetlidir. Çünkü mahalli idareler ile ilgili kanunlara bakıldığında 

idari vesayet ilişkisinin diğer denetimlerden bir farklılığı dikkati çekmektedir. 

Diğer denetim türlerinde kurumların işlemleri, karar öncesinde, karar 

esnasında ve karar sonrasında hukuka uygunluk veya yerindelik 

bakımından denetlenmektedir. Oysa idari vesayet ilişkisinde denetimden öte 

mahalli idareler üzerinde bir yetki kullanımı sözkonusudur. İlgili kanunlardaki 

idari vesayet ilişkilerine bakıldığında merkezi idarenin mahalli kararlar 

üzerinde bir erteleme, ikame, onaylamama yetkilerini kullandığı 

görülmektedir. 

Bu açıklamalardan sonra, öneminden dolayı idari özerklik ve idari 

özerkliğin idari vesayetle ilişkisine değinilecektir. 

 

                                                
125  Cross, Charles Albert, Principles Of Local Government Law, Sweet and Maxwell, London, 

1981, s. 177. 
126  Jones/Thompson, s. 538-541. 
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IIIIII..  İDARİ VESAYET YETKİSİ İLE İDARİ ÖZERKLİK İLİŞKİSİ 

Bağlı olduğu kurumdan bağımsız karar alma ve uygulama yetkisi 

olarak tanımlanabilen özerklik, günümüzde daha çok siyasi anlamda 

kullanılmaktadır. Mahalli idareler ve uluslararası süjeler tarafından sıklıkla 

kullanılan özerklik127 ile idari vesayet arasında yakın ve önemli bir ilişki 

bulunmaktadır. İdari vesayet kural olarak idari yetkilerle donatılmış mahalli 

idarelerin özerkliklerini vurgulayan bir kavramdır. Yani idari vesayet aynı 

zamanda mahalli idarelerin Anayasal temelinin ve vazgeçilmezliğinin 

ifadesidir.128 

Siyasi özerklik, kendi yasalarını çıkarma,129 kendi yasalarına bağlı 

olma130 olarak tanımlanmaktadır. Siyasi âdemimerkeziyet kavramı da aynı 

anlamı taşımaktadır.131 Bu bakımdan mahalli idarelerinin özerkliği 

demokrasinin işleyişinde yapı taşlarından biri olarak görülmektedir.132 Kamu 

hizmetlerinin mahalli idareler tarafından yürütülmesi yerel halkın yönetime 

katılımını artırmaktadır. Bu durum yerinden yönetim ilkesi ve subsidiarity 

(idari yetkinin tüzelkişiliğe sahip alt idareler tarafından kullanılması) ilkesi 

                                                
127  Özerk kelimesi sözlükte, öz ("Kendine, kendi kendini" anlamlarında birleşik kelimeler türeten 

bir söz ) ve erk (Bir işi yapabilme gücü, kudret, iktidar) kelimelerinden oluşan, “kendi gücü 
olan”, “kendi kudreti olan”, “kendi iktidarı olan” anlamlara gelen birleşik bir kelimedir. Terim 
olarak: muhtar veya otonom olarak eşanlamlandırılan özerklik siyasi muhtariyet ve otonom ile 
koşut olarak siyaset biliminde ve anayasa hukukunda kullanılmaktadır. (http://www.tdk.org.tr) 
Tezde “özerklik” ifadesiyle siyasi özerklik; “idari özerklik” ile de özerkliğin siyasi olmadığı ve 
idariliği vurgulanacaktır.. Bu kapsamda “bilimsel özerklik, mali özerklik” idari özerkliktir.  

128  Wolfgang, s. 499 
129  Popper, Karl, Açık Toplum ve Düşmanları-Cilt 2, Çeviren: Rızatepe, Harun, Remzi Kitapevi, 2. 

Baskı, İstanbul, 1989, s. 257. 
130  Sargori, Giovanni, Demokrasi Teorisine Geri Dönüş, Çeviren: Karamustafaoğlu, Tuncer / 

Turhan, Mehmet, Yetkin Yayınları, Ankara, 1996, s. 336. 
131  Akyılmaz, İdare Hukuku, s. 111; “Serbest idare ilkesi”, “yerel özgürlük” kavramları siyasi 

özerklikle ilgili olup siyasi özerkliğin türevleridir. Nalbant, Atilla, Üniter Devlet, Yapı Kredi 
Yayınları, İstanbul, 1997, s. 54-62. Siyasi ademimerkeziyetin idari ademimerkeziyetten farklılığı 
ve ülkenin parçalanmasına neden olacağı yönündeki düşünce II. Meşrutiyet’ten bu yana 
tartışılmaktadır. Yayla, Yıldızhan, Anayasalarımızda Yönetim İlkeleri Tevsi-i Mezuniyet ve 
Tefrik-i Vezaif, İstanbul Üniversitesi SBF yayınları, No:56,İstanbul, 1982, s. 84-90. Soysal, 
kamu tüzelkişisinin yasamaya karşı özerk olmasını “ideolojik özerklik” olarak 
nitelendirmektedir. Soysal, Mümtaz, “Anayasa Diyalektiği Açısından Özerk Kuruluşların 
Görevi”, AÜSBF Dergisi, C.XXIV, Aralık 1969, s. 114. 

132  Toprak Karaman, Zerrin, Yerel Yönetimler, 2. Bası, Bornova Belediyesi Yayını, İzmir, 1992, s. 
7-8. 
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bağlamında değerlendirilmekte ve mahalli idarelerinin görev ve yetkilerinin 

artırılması gereği olarak düşünülmektedir.133 

Tocqueville’e göre, yönetme iktidarını tek bir yerde ve elde toplanması 

siyasi merkeziyetçiliktir. Buna karşın mahalli çıkarların tek bir yerde ve elde 

toplanması da idari merkeziyetçiliktir.134 

Sartori’ye göre tamamıyla merkezi olanda özerklik bulunmaz; 

tamamıyla özerk olanda merkezilik olmaz.135 Yani mutlak özerklik hâkimiyet 

ile eşanlamlıdır. 136 Bu nedenle denebilir ki bağımsız (mutlak özerk) olanlar 

yalnızca devletlerdir. Bağımsız bir devlet bünyesinde siyasi bakımdan 

mutlak merkeziyetçilik var ise bu tür devletlere üniter ya da tekil devlet denir; 

siyasi olarak mutlak merkeziyetçi olmayan devletler ise kendi içinde federal, 

konfederal vb. sınıflara ayrılmaktadır.137 Ülkemizde siyasi bakımdan mutlak 

merkeziyetçilik yani tekillik (üniter devlet yapısı) söz konusudur. Anayasa 

Mahkemesi bu durumu özellikle siyasi parti kapatma davalarında “Anayasa, 

bölgeler içinde özerklik ve özyönetim adı altında ayrılık getiren yöntemlere-

biçimlere kapalıdır” ifadesiyle net bir şekilde vurgulamaktadır.138  

Mutlak merkeziyetçilik, kamu hizmetlerinin verimli yürütülmesi 

bakımından hemen hemen hiçbir ülkede tercih edilen bir yöntem değildir.139 

                                                
133  Dikmen Caniklioğlu, Meltem, “Özerklik: Anayasal Temelleri ve Demokrasilerde Anlamı”, 

Khuka, S.1, Yıl.2000, s. 44, Özdemir, Ali Rıza, “Kamusal Mal ve Hizmetlerin Merkezi Ve Yerel 
Yönetimler Arası Paylaşımında Uyulması Gereken Kriterler”, Erzincan Hukuk Fakültesi 
Dergisi, C.X, S.1-2, s. 107. 

134  Tocqueville, Alexis De. Amerika’da Demokrasi, Çev. Taner Timur, Siyasi İlimler Serisi:4, 
İstanbul, 1962, s. 30. 

135  Sartori, s. 345. 
136  Türk Hukuk Lügatı, 4. Baskı, Başbakanlık Basımevi, Ankara, 1998, s. 245. 
137  Tunç, Hasan / Faruk Bilir, Anayasa Hukuku, Gazi Kitabevi, Ankara, 2005, s. 22 vd. 
138  Anayasa Mahkemesi, 14.02.1997, E.1996/1, K.1997/1, KBB. 
139  Crook’a göre her ülkede merkezden ve yerinden yönetim uygulamalarının farklı olmasından 

dolayı hangi ülkede merkezi yönetimin güçlü olduğu veya hangi ülkede yerel yönetimlerin güçlü 
olduğunu söylemek zordur. Buna karşın bu konuda en önemli gösterge yapılan harcamalardır. 
Yani, bir ülkede yerel yönetimler tarafından yapılan harcamaların genel bütçeye oranı o ülkenin 
yerel yönetimlerinin gücü ve yerelleşme hakkında fikir verir. Crook, Richard C., 
Decentralisation and Poverty Reduction in Africa: The Politics of Local-Central Relations, 
Public Administration and Development, 23, 2003, s. 78. 
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Yerel idarelerin140 özerkliğinin geniş ölçüde tanındığı ülkelerde bile, merkezi 

idare, mahalli idareler üzerinde belli ölçüde bir denetim ve gözetim 

uygulamaktadır.141 Örneğin Almanya’da özerk olan mahalli idareler aynı 

zamanda kanunla belirlenen sınırlar içinde hareket etmek zorundadırlar.142 

Devlet bünyesinde mutlak özerk (bağımsız devlet) bir yapıdan söz 

edilemeyeceğine göre, her devletin bünyesinde az veya çok idari özerkliğe 

sahip kuruluşların bulunması doğaldır. Bu doğallığı ülkemizde de 

görmekteyiz. Ülkemizde birçok kuruluş idari özerkliğe sahiptir.143 Kamu 

tüzelkişilerinin, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin 

uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, 

yönetmelikler çıkarabileceğini öngören Anayasa hükmünün varlığı; yine 

kamu tüzelkişilerinin icrai karar alma ve uygulama yetkilerinin olması 

hususları dikkate alındığında her kamu tüzelkişinin idari özerkliğe sahip 

olduğunu söyleyebiliriz. Anayasa Mahkemesi bir kararında kamu 

tüzelkişiliğinin varlığını özerkliğin varlığı ile eşleştirerek yerel yönetimler 

açısından özerkliği “anayasa ve yasaların belirlediği kamu hizmetlerinin 

önemli bir bölümünün yurttaşların yararına olarak, yerel yönetimlerin 

sorumluluğu altında yerine getirilmesi yetkisi” olarak tanımlamaktadır.144 

Bir kamu tüzelkişiliğin varlığı idari özerklik anlamına geliyorsa, 

Anayasada bazı kurumların ayrıca özerk sayılmaları nasıl açıklanabilir? 

1921 Anayasasında il idaresi ve nahiye idaresi için tüzelkişilik ve 

özerklik verilmişken kaza idareleri için tüzelkişilik ve özerklik 

öngörülmemiştir. 1924 Anayasası vilayet, kasaba ve köylerin tüzelkişiliğinin 

varlığının kabul etmiş, fakat özerklikten bahsetmemiştir. Buna karşın sadece 

vilayetler için görev bölüşümü yapılacağı düzenlenmiştir. 1961 ve 1982 

                                                
140  Bazı ülkelerde uygulama alanı bulunan eyaletler ve mahalli hükümetler (local government) yerel 

yönetimlerin karşılığı değildir. Demirkol, Ferman, Yerel Yönetimlerin Anayasal Güvenceleri, 
Kazancı Yayınları, İstanbul, 1994, s. 10. 

141  Kalabalık, s. 187. 
142  Kent, s. 123. 
143  Demirkol, s. 23. 
144  Anayasa Mahkemesi, 22.06.1998, E.1987/18, K.1998/23, KBB. 
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Anayasalarında ise hem doğrudan bazı kurumların tüzelkişiliği belirlenmiş 

hem de kanunla yeni tüzelkişilikler kurulabileceği belirtilmiş ve ayrıca bazı 

kurumlara ayrıca özerklik verilmiştir.  

Bize göre kamu tüzelkişiliği yanında özerkliğin açıkça belirtilmesi bir 

vurgu anlamı taşımaktadır. Özerkliği vurgulanan kamu tüzelkişilerine bu 

özelliğe uygun ve gerekli yetkiler verilmelidir. Örneğin, üniversitelerin 

bilimsel özerkliği vurgusu nedeniyle, üniversiteleri bilimsel yönden 

kısıtlayacak düzenleme ve denetlemelerden özenle kaçınılmalıdır. 

Bazen vurgu, özerkliğin idari, mali veya bilimsel olması gibi kurumun 

sadece belirli bir yönüne yapılmaktadır. Büyükşehir belediye idarelerinin 

idari ve mali özerkliğe;145 üniversitelerin bilimsel özerkliğe;146  Türkiye Radyo 

ve Televizyon İdaresinin yayın özerkliğine147 sahip olmaları örnek olarak 

gösterilebilir. Bununla birlikte, bu kurumlara özerklik verilmesi, ayrıcalık ve 

dokunulmazlık sağlanması amacıyla değil; bu kurumların yürüttükleri kamu 

hizmetlerinin bilimsel ve haber yayma nitelikleri göz önüne alınarak özellikle 

bu bakımlardan siyasi iradeden görece bağımsız olması amacını 

taşımaktadır.148 

Diğer bir açıdan, Anayasa, merkezi idare taşra teşkilatını il, ilçe ve 

bucak biçiminde Anayasal güvence altına almazken,149 mahalli idareleri 

Anayasada il özel idaresi, belediye ve köy idareleri olarak sayması ve 

güvence altına alması150 mahalli idarelere tanıdığı özerkliğin bir ifadesidir. 

                                                
145  5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 3. maddesine göre Büyükşehir belediyesi idari 

ve mali özerkliğe sahiptir. 
146  Anayasanın 130. maddesine göre üniversiteler bilimsel özerkliğe sahiptir. 
147  Anayasanın 133. maddesine göre Türkiye Radyo ve Televizyon İdaresi yayın özerkliğine 

sahiptir. 
148  Özbudun, s. 22. 
149  Öztürk, Kâzım, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, C.III, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 

Ankara, 1966, s. 3167. 
150  Yıldırım, İdare Hukuku, s. 25. 
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Özerklik ile idari vesayet yetkisi arasındaki ilişki, idari vesayet yetkisinin 

idari özerkliğe sınır olmasıdır.151 Bu bakımdan aralarında bir karşıtlık olduğu 

söylenebilir.152 Yani idari özerklik arttıkça idari vesayet yetkisi azalacak; idari 

özerkliğin daraltılması istendiğinde idari vesayet yetkisi artırılacaktır. Kanun 

koyucu bu sınırın çizilmesinde hataya düşmemek için öncelikle idari 

özerkliği tespit etmeli daha sonra da idari vesayet yetkisinin belirlenmesine 

geçmelidir. Bu yöntem kamu tüzelkişiliğin yani idari özerkliğin genel bir yetki 

olmasının ve idari vesayet yetkisinin özel bir yetki olmasının bir gereğidir.153 

İdari vesayet yetkisini düzenleyen Anayasa’nın 127/5 hükmü, mahalli 

idarelerin özerkliği ile idarenin bütünlüğü ilkesi arasında bir denge kurarak154  

mahalli idarelere özerklik tanırken, merkezî idareye de onlar üzerinde bir 

denetim yetkisi vermiş; fakat bu denetimin çerçevesini yine kendisi çizerek 

iki yönetim arasında doğabilecek yetki çatışmalarını önlemek istemiştir155 

Anayasa Mahkemesi bir kararında özerkliğin sınırlarının merkezi 

idareye karşı korunması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu bağlamda bu iki 

kavram arasındaki dengenin bozulmasını önlemek isteyen Mahkemeye 

göre, “Bir kuruluşun özerk olarak nitelendirilebilmesi için, en az, kanunla 

belli sınırlan içinde kalmak şartıyla, kendi hareketlerine hâkim olacak 

kuralları da yine kendisinin düzenlemesine yetkili olması gerekir. Burada 

geçen, (Kanunla belli sınırlar) deyiminden ereğin, Anayasa ilkelerine uygun 

kalmak şartıyla konulmuş bulunan hükümler olduğuna şüphe yoktur. Bu 

bakımdan bir özerk tüzel kişiliğin yönetiminde ve hizmetlerini görmesinde 

Hükümetin tümüne veya bir veya bir kaç kanadına yetki tanınması, özerklik 

                                                
151  Kent, s. 126. 
152  Nadaroğlu, Halil, “Mahalli İdarelerin Sorunları Ve Çözüm Yolları”, Reşat Kaynar’a Armağan, 

Siyasal Bilimler Fakültesi, İstanbul, 1981, s. 157-159, Keleş, Demokrasi, s. 253. 
153  Göreli, s. 11, Günday, Reform, s. 170, Ulusoy, Ahmet / Akdemir, Tekin, Mahalli İdareler: Teori, 

Uygulama, Maliye, 4. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara, 2006, s. 26 vd. 
154  Yıldırım, Turan, Mahalli İdarelerin Seçilmiş Organlarının Organlık Sıfatlarını Kaybetmeleri, 

Hukuki Araştırmalar Derneği İstanbul Şubesi, Yayın No:1998/2, s. 24, Coşkun, Bayram, 
“Türkiye’de İdari Vesayet Denetimi ve Yerel Yönetimlerin Özerkliği”, ÇYY, C.5, S.3, Mayıs 
1996, s. 39 vd. 

155  Anayasa Mahkemesi, 26.09.1991, E.1990/38, K.1991/32, KBB. 
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ile bağdaşamaz. Zira özerklik, aslında, yürütmenin etki alanından uzak 

tutulması öngörülen kamu hizmetleri için söz konusu olan bir yönetim 

biçimidir. Böyle bir alanda etki yapabilme kapılarının yürütme organına 

açılması, özerk yönetim biçimi ile bağdaşır bir durum sayılamaz.”156 

Mahalli idarelerin özerkliği bakımından değinilmesi gereken bir husus 

da özerkliğin görünürde ve gerçekte birbirinden farklılık arz etmesidir. 

Ülkemizde ve model aldığımız Fransa’da idari özerkliğin daha dar; buna 

karşı İngiltere ve İskandinav ülkelerinde mahalli idarelerin daha geniş 

özerkliğe sahip olduğu gözlenmektedir. Birinci tür modelde merkezi idarenin 

mahalli idareler üzerinde görünürde sıkı, yaygın ve baskıcı bir idari denetim 

uyguladığı görüntüsü bulunmaktadır. Buna karşın bu ülkelerde gerçekte 

idari vesayet denetiminin kanunlarda öngörüldüğü derecede uygulanmadığı 

veya uygulanamadığı söylenebilir.  

Ülkemizde, mevzuatta mahalli idareler üzerinde öngörülen denetim en 

sert biçimde Anayasada; daha sonra sırasıyla yumuşayarak kanunlarda ve 

uygulamada görülmektedir. Anayasada öngörülen idari vesayet yetkisi ne 

kanun düzeyine yansıyabilmiş ne de bu şekilde uygulanabilmiştir. Bu 

çerçevede Anayasada idari vesayet yetkisinin hemen her alanda 

gerçekleştirilmesi öngörülmüşken gerçekte çok sınırlı alanlarda 

uygulanmıştır. 

Uygulamaya paralel olarak yine ülkemizde idari vesayet denetiminin 

teorik tartışması ve eleştirisi gerçekte vesayet yetkisi uygulamasından çok 

daha yaygın ve günceldir. İdarenin bütünlüğünü sağlamak adına, bir mahalli 

idare üzerinde lüzumlu lüzumsuz her alanda denetim yapılması hem 

denetlenen mahalli idareye zarar vermekte hem de merkezi idareyi 

müdahaleci konuma sokmaktadır. Bunun yerine, idari vesayet denetimi 

daha dar kapsamda ve etkili noktalarda yapılmalıdır.  

                                                
156  Anayasa Mahkemesi, 15.10.1968, E.1967/37, K.1968/46, KBB. 
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Ülkemizde mahalli idareler yöneticileri ve kamuoyunda idari vesayet 

yetkisinin çok katı bir şekilde uygulandığı söylense de mahalli idareler 

merkezi idareye rağmen önemli kararlar157 alabilmektedirler.158 Ülkemizde 

adı kötüye çıkan ve fakat uygulanmayan idari vesayet denetimine karşın 

İngiltere ve İskandinav ülkelerinde idari vesayet yetkisinden 

bahsedilmemektedir. Buna karşın İngiltere ve İskandinav ülkelerinde 

merkezi idarenin can alıcı noktalarda mahalli idareler üzerinde denetim 

yetkisi uyguladığı tartışmasızdır. Bu ülkelerde mahalli idarelerin düzenleyici 

işlemlerinin yürürlüğe girebilmesi, gelir ve giderlerinin geçerlik 

kazanabilmesi ve üst kademe kamu görevlilerinin atanma ve görevden 

alınabilmesi merkezi idarenin onay kararı ile mümkün olmaktadır. Başka bir 

ifadeyle İngiltere sisteminde daha özerk görünen belediyeler Türkiye ve 

Fransa ile kıyaslandığında gerçekte merkezi idareye rağmen karar alma ve 

uygulama yeteneklerine daha az sahip bulunmaktadırlar.159 Yine buna 

benzer olarak, İsveç’de mahalli idareler Anayasada özerk olarak 

düzenlendiği halde uygulamada böyle bir özerklik sözkonusu 

bulunmamakta,160 ülkemizde ise mahalli idareler üzerinde sıkı bir idari 

vesayet denetimi öngörülmesine karşın yine uygulamada böyle bir kısıtlayıcı 

denetim uygulanmamaktadır. 

Buraya kadar özerkliğe ilişkin olarak yaptığımız açıklamalar bir yana, 

mahalli kamu hizmetlerinin yürütülmesine baktığımızda mahalli kamu 

                                                
157  Özellikle ülkemizin doğu kısmındaki mahalli idareler tıpkı bir sivil toplum örgütü gibi 

çalışmakta ve özellikle Devlet aleyhine önemli kararlar alabilmektedirler. Örneğin 56 
Demokratik Toplum Partisi (DTP) üyesi belediye başkanı, Türkiye bütünlüğü aleyhine yayın 
yapan ve terör örgütü yayın organı olarak kabul edilen bir televizyon kanalının kapatılmamasını 
resmi olarak talep edebilmektedir. (http://www.diyarbakir-bld.gov.tr/basin.aspx?ID=7) 

158  Özerklik vurgusu bakımından bir belediyeye belirlenen alanlarda vergi koyma ve toplama 
yetkisi vermek, toplanan bu paranın harcama alanlarının belediyeye verilmesinden daha özerk 
bir görünüm arz etmesine karşın gerçekte, bir belediyenin topladığı vergileri merkezi idarenin 
daha doğru bir ifadeyle ancak kanunun belirlediği alanlara harcama mecburiyetinde olması 
belediyeler için daha kısıtlayıcı bir sonuç doğuracaktır. Oysaki doktrinde ve kamuoyunda durum 
bunun tersi olarak görülmektedir. 

159  Page, Edward C. / Goldsmith, Michael J., “Centre and Locality: Functions, Access and 
Discretion”, İçinde: Central and Local Government Relations, Sage Publications, London, 1989, 
s. 4 vd. 

160  Magnusson, Tage / Lane, Jan-Erik, “Sweeden”, Central and Local Government Relations, Sage 
Publications, London, 1989, s. 19. 
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hizmetlerdeki aksamalar mahalli idarelerin özerk olup olmamasıyla 

doğrudan ilgili görünmemektedir. Bu bakımdan özerkliğin, ideal bir yerinden 

yönetim örgütlenmesinde tek koşul değil, koşullardan biri olarak görülmesi 

yerinde olacaktır.161 Buna paralel olarak, mahalli idarelerin özellikle tarihi 

gelişimi dikkate alındığında ülkemizde ve batıda mahalli idarelerin özerkliği 

ile mahalli ihtiyaçların karşılanması arasında bir paralellik bulunmadığı da 

söylenebilir.162 

 

IIVV..  İDARİ VESAYET YETKİSİNİN BİR İDARİ İŞLEMLE 
KULLANILMASI GEREĞİ 

İdarenin yetkileri; düzenleme yetkisi, yaptırım yetkisi, mal edinme 

yetkisi, örgütlenme yetkisi olarak sayılmaktadır.163 Görüldüğü gibi doktrinde 

idarenin yetkilerinden bahsedilirken idari vesayet yetkisine doğrudan 

değinilmemektedir. Bu bakımdan Anayasanın yetki olarak belirttiği idari 

vesayet yetkisinin bu boyutu göz ardı edilmektedir.  

Bilindiği üzere idare, yetkilerini üç şekilde kullanmaktadır. Bir diğer 

ifadeyle idarenin hukuk âleminde sonuç doğuran iradeleri idare hukukunda 

üç şekilde ortaya çıkmaktadır. Bunlar, idari işlem, idari eylem ve idari 

sözleşmelerdir.  

Doktrinde, idari vesayet yetkisinin ancak idari tasarrufla ve idari usulle 

yapılacağı yönünde ortak bir görüş164 olmasına karşın, idari vesayet 

yetkisinin idari işlemlerle kullanılması pek vurgulanmamaktadır. Oysaki 

hukuk âleminde sonuç doğurabilecek bir denetimden söz edebilmek için 

denetimin muhakkak icrai nitelikte bir irade açıklaması olması 
                                                
161  Caniklioğlu, s. 45. 
162  Ayman Güler, Birgül, Yerel Yönetimler, Liberal Açıklamalara Eleştirel Yaklaşım, TODAİE 

Yayını No: 244, Ankara, 1992, s. 20, Elcock, s. 56 vd. 
163  Duran, İdare Hukuku, s. 379 vd., Günday, İdare Hukuku, s. 207. 
164  Balta, s. 207, Giritli, İsmet, Amme İdaresi Teşkilatı ve Personeli, İstanbul Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Yayınları No:466, 5. bası, İstanbul, 1975, s. 28, Özyörük, s. 178, Eroğlu, s. 317, 
Akyılmaz, İdare Hukuku, s. 127. 
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gerekmektedir.165 Aksi takdirde bu denetim, ya bir hazırlık araştırması ya da 

daha önce açıkladığımız gibi teftiş niteliği taşıyacaktır. Bu nedenle, 

Anayasanın idarenin bütünlüğünü sağlamak için öngördüğü idari vesayet 

yetkisinin hüküm ve sonuç doğuran bir irade açıklaması olması 

gerekmektedir.166 

İdari vesayet yetkisinin kullanılması bir kamu tüzelkişisinin bir başka 

kamu tüzelkişisi üzerindeki bir irade açıklaması olduğundan, bu açıklama ya 

idari işlem ya idari eylem ya da idari sözleşme şeklinde olmalıdır. Bu irade 

açıklaması idari vesayet yetkisinin mahiyeti gereği idari sözleşme ve idari 

eylem şeklinde olmayacağından ancak idari işlem şeklinde ortaya 

çıkacaktır. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 57. maddesinde olduğu gibi 

müstesna durumlarda merkezi idarenin mahalli kamu hizmetleri için idari 

eylemler gerçekleştirmesi sözkonusu olsa da bu eylemin gerçekte bir idari 

işleme dayanması gerekecektir. Nitekim vali, belediye hizmetlerinin ciddi bir 

biçimde aksaması üzerine bu hizmetleri bizzat yürütmesi 57. maddenin 1. 

fıkrasına göre İçişleri Bakanlığı’nın bir idari işlemi ile yani sulh hukuk 

hâkimliğine başvurması ile başlamaktadır. Burada idari vesayet yetkisi 

açısından göz önünde olan husus yapılan eylemler değil, eylemin 

yapılmasını gerektiren işlemlerdir. Çünkü 57. maddenin 2. fıkrasına göre 

vali, sözkonusu kamu hizmetlerini öncelikle belediyenin araç, gereç, 

                                                
165  Fesler, James William / Kettl, Donald F., The Politics of The Administrative Process, Chatham 

House Publishers, Inc., Chatham, New Jersey, 1991, s. 322.  
166  Burada 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 57. maddesine de değinmek gerekmektedir. 

Sözkonusu hükme göre “Belediye hizmetlerinin ciddi bir biçimde aksatıldığının ve bu durumun 
halkın sağlık, huzur ve esenliğini hayati derecede olumsuz etkilediğinin İçişleri Bakanlığının 
talebi üzerine yetkili sulh hukuk hâkimi tarafından belirlenmesi durumunda İçişleri Bakanı, 
hizmetlerde meydana gelecek aksamanın giderilmesini, hizmetin özelliğine göre makul bir süre 
vererek belediye başkanından ister. (2. fıkra) Aksama giderilemezse, söz konusu hizmetin yerine 
getirilmesini o ilin valisinden ister. Bu durumda vali, aksaklığı öncelikle belediyenin araç, 
gereç, personel ve diğer kaynaklarıyla giderir. Mümkün olmadığı takdirde diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarının imkânlarını da kullanabilir. Ortaya çıkacak maliyet vali tarafından İller 
Bankasına bildirilir ve İller Bankasınca o belediyenin müteakip ay genel bütçe vergi gelirleri 
tahsilâtı toplamı üzerinden belediyeye ayrılan paydan valilik emrine gönderilir.” Bu hüküm, 
idari vesayet yetkisinin idari işlem ile kullanılması kuralının bir istisnası sayılabilir. Bununla 
birlikte bu idari vesayet denetiminin başlatılması İçişleri Bakanlığının bir başvurusu ile yani bir 
idari işlem ile başlatıldığı dikkate alındığında bu hükmün gerçekte bir istisna oluşturmadığı 
söylenebilir. 
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personel ve diğer kaynaklarıyla giderir. Bunun anlamı, valinin bu konuda 

yine idari karar alması gereğini ortaya koymaktadır. 

İdari vesayet yetkisinin idari işlem şeklinde düzenlenmesi gereğini 

belirttik. Bilindiği üzere idare işlemler düzenleyici ve bireysel idari işlemler 

olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Burada her iki işlem türüne göre idari 

vesayet yetkisinin kullanılabilirliğini incelemek gerekmektedir.  

 

A. İDARİ VESAYET YETKİSİNİN DÜZENLEYİCİ İŞLEMLE 
KULLANILMASI 

Merkezi idare, idari vesayet yetkisini tüzük, yönetmelik ve diğer adsız 

düzenleyici işlemlerle kullanabilir167. Anayasanın 115. maddesine göre, 

“Bakanlar Kurulu, kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri 

belirtmek üzere, kanunlara aykırı olmamak ve Danıştayın incelemesinden 

geçirilmek şartıyla tüzükler çıkarabilir.” Buna göre, Bakanlar Kurulu, merkezi 

idareye vesayet yetkisi veren bir kanun hükmünün uygulanmasını 

göstermek veya bir kanun hükmünün idari vesayete ilişkin emrettiği işleri 

belirtmek amacıyla tüzük çıkarabilecektir. Burada tüzüğün konusu, mahalli 

idareye ilişkin olarak neler yapıp yapmayacağı değil; idari vesayet yetkisini 

kullanacak makama kanun hükmünün uygulanmasını göstermesi olacaktır. 

Yani tüzüğün muhatabı sadece idari vesayet yetkisini kullanan merkezi 

idare olacaktır.  

Yönetmelikler Anayasanın 124. maddesinde düzenlenmiştir: 

“Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzelkişileri, kendi görev alanlarını 

ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve 

bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilirler.”  Bu hükme 

göre hem Başbakanlık ve bakanlıklar hem de mahalli idareler idari vesayet 

ile ilgili yönetmelik çıkarma yetkisine sahiptir. Başbakanlık ve bakanlıkların 

                                                
167  Tezde adsız düzenleyici işlemler yönetmelikler kapsamında değerlendirilecektir. 
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idari vesayetle ilgili yönetmelik çıkarmaları tüzük ile yapılan 

değerlendirmeler ile aynıdır. Yani, merkezi idarenin çıkaracağı yönetmelikte 

yalnızca merkezi idare organları ile ilgili hükümler ve yükümlülükler 

öngörülebilir. Fakat idari vesayet yetkisinin üst düzey kamu görevlileri 

tarafından kullanıldığı gerçeği karşısında böyle bir yönetmelik çıkarılması 

zaten yersiz sayılır. Örneğin İçişleri Bakanının belediye başkanını geçici 

olarak görevden uzaklaştırmasını öngören Anayasa hükmünün 

uygulanmasını ayrıntılı olarak düzenlemek amacıyla bir yönetmelik 

çıkarması; belediye başkanının geçici olarak görevden uzaklaştırma 

işleminin bizzat ve yalnızca İçişleri Bakanı tarafından kullanılması nedeniyle 

anlamsız ve gereksiz kalabilecektir. Diğer yandan böyle bir yönetmeliğin 

çıkarılması belki objektif ölçütlerin kamuoyuna duyurulması bakımından 

olumlu bir etki yapabileceği için hukuk devleti ilkesine uygun olacaktır. 

Mahalli idareler de kural olarak idari vesayet yetkisi düzenleyen 

kanunlarla ilgili olarak mahalli hizmetler açısından yönetmelikler 

çıkarabilirler. Bununla birlikte idari vesayet yetkisinin kullanılması açısından 

mahalli idareler pasif konumda bulunduklarından yönetmelik çıkarmaları 

pratik açıdan faydalı olmayacaktır. 

Merkezi idare, idari vesayet yetkisi kapsamında gerek tüzük gerekse 

yönetmelik çıkarırken mahalli idarelerin nasıl davranması gerektiği yönünde 

bir düzenleme getiremez. Bu kapsamda idari düzenleyici işlemlerle mahalli 

idareleri kayıt altına alamaz.168 Böyle bir düzenleme konu yönünden hukuka 

aykırı olur. Mahalli idareler de merkezi idarenin nasıl davranması gerektiği 

yönünde bir düzenleme getiremeyeceği de kuşkusuzdur. Bu bakımdan 5393 

sayılı Belediye Kanunu’nun “meclisin çalışmalarına ve katılıma ilişkin esas 

ve usuller İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir” 

biçimindeki 19/6. fıkrası Anayasadaki yerinden yönetim ilkesi ile 

bağdaşmamaktadır. Nitekim Anayasa Mahkemesi, (doğrudan bir mahalli 

idareye ilişkin olmamakla birlikte) Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 

                                                
168  Göreli, s. 8; Özyörük, s. 181. 
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yönetim kurulu tarafından hazırlanacak yönetmeliklerin ilgili bakanlık 

tarafından onaylanması ile yürürlüğe gireceğini öngören kanun hükmünü, 

özerk bir yönetime sahip ve her türlü yayım görevini tarafsızlıkla yapacağı 

Anayasada belirtilmiş olan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun elinden 

almasını Anayasa'nın 113. maddesine aykırı bulmuştur.169 

Merkezi idare, idarenin bütünlüğü ilkesi bağlamında, eşitliğinin 

sağlanması, kişisel ölçülere yer bırakmayacak nesnel kuralların getirilmesi, 

merkezi idareye verilen görevlerin eksiksiz biçimde yapılması ve takdir 

yetkisinin sınırlarının kişisel amaçlara yönelen uygulamaları önleyecek 

biçimde kullanılmasını sağlamak gibi sebeplerle düzenleyici işlemler tesis 

edilebilir. Fakat açıklandığı üzere bu durumlarda bile düzenleyici işlemlerle 

mahalli idarelere yönelik yükümlülükler yükletilemez. Bize göre Anayasanın 

diğer hükümlerinde birçok yerde kanunla düzenlenecek hususlar için 

“kanunla düzenlenir” ibaresi kullanılmasına rağmen, idari vesayet yetkisi 

bakımından “kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde” 

düzenleneceğinin öngörülmesi, idari vesayet yetkisinin kanunda açıkça 

düzenlenmek suretiyle idareye düzenleme alanı bırakılmamak amacıyla 

tercih edildiğini göstermektedir. 

Buna karşın merkezi idare, düzenleyici işlemlerle, idari vesayet 

yetkisinin tüm ülkede eşit, benzer ve hukuka uygun olarak kullanılmasını 

sağlamak amacıyla valilerin idari vesayet yetkisini kullanırken hangi 

ölçütlere göre davranmaları, hangi usulleri uygulamaları gerektiğini 

düzenleyen bir düzenleyici işlem getirebilir. Belediye Kanunu’nun 49. 

maddesini bu kapsamda değerlendirmek mümkündür: “Norm kadro ve 

personel istihdamı” başlıklı bu hükme göre “Norm kadro ilke ve standartları 

İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken 

                                                
169  Anayasa Mahkemesi, 15.10.1968, E.1967/37, K.1968/46, KBB. 
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belirlenir. Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının norm kadroları, bu ilke ve 

standartlar çerçevesinde belediye meclisi kararıyla belirlenir”.170 

Bunun dışında merkezi idare icrai nitelikte bir düzenleyici işlem tesis 

etmemekle birlikte mahalli idarelerin yararlanacakları biçimde örnek formlar 

oluşturabilir. Bu maksatla İçişleri Bakanlığının “Mahalli İdare Birlikleri TİP 

Tüzüğü” adıyla hazırladığı tüzük örnek gösterilebilecek bir çalışmadır.  

Bu çalışmanın başında yer alan açıklama yerindedir.171 Buna göre:  

“5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununa uygun olarak hazırlanan Tip 

Tüzük, farklı türdeki Mahalli İdare Birlikleri dikkate alınarak aynı madde 

içerisinde farklı birlikler için farklı paragraflar şeklinde düzenlenmiştir. 

Dolayısıyla her birlik kendisi ile ilgili olan bölümü seçerek yazacaktır. Bir 

kısım maddeler tüm birlikler için ortak olduğundan bu maddelerde alternatif 

düzenlemeye yer verilmemiştir. Tüzük metniyle ilgili parantez içerisinde 

açıklamalar yapılmış olup bunlar maddeyi düzenlerken yol göstermeye 

yönelik olup, asıl metinden sayılmadığı için bu ibareler madde metnine 

yazılmayarak yazımda bu açıklamalardan faydalanılması gerekmektedir. Bu 

tip tüzük mahalli idare birliklerinin hâlihazırdaki birlik tüzüklerini Kanuna 

uygun hale getirirken veya yeni tüzük hazırlanırken yardımcı olmak ve yol 

göstermek amacıyla hazırlanmıştır. Mahalli idare birlikleri için bağlayıcı olan 

Kanundur.” 

 Benzeri örnek çalışmaların her alanda yapılması gerekmektedir. 

3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun düzenleme görev 

ve yetkisi başlıklı 33 maddesinde yer alan “Başbakanlık, kanunla yerine 

getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri tüzük, yönetmelik, tebliğ ve 

                                                
170  Danıştay, Bakanlar Kurulu’nun norm kadro ve personel istihdamı konusunda "Belediye ve Bağlı 

Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına İlişkin Esaslar" adıyla 
çıkardığı düzenleyici işlemi kanundaki hükme aykırılığı nedeniyle yetki yönünden hukuka aykırı 
bulmuştur. D.5.D., 08.11.2006, E. 2006/3751 (Yürütmenin Durdurulması Kararı) 

171  Mahalli İdare Birlikleri TİP Tüzüğü için bakınız: http://www.yerelbilgi.gov.tr/YerelBilgi 
/HtmlIcerik/Login/tip_tuzuk20.09.05.doc (10.03.2007) 



 

 

67

 

genelgelerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir” hükmü ile 3152 sayılı İçişleri 

Bakanlığının Teşkilat ver Görevleri Hakkında Kanunun 33. maddesinde yer 

alan “Bakanlık, kanunla yerine getirmekle yükümlü oldukları hizmetleri; 

tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer idari metinlerle düzenlemekle 

görevli ve yetkilidir” hükmünü bu çerçevede anlamak gerekir. 

Danıştay’ın, merkezi idarenin düzenleyici işlem ile idari vesayet 

denetimi yapması konusunda aksi yönde kararları mevcuttur. Aşağıdaki 

kararlar Danıştay’ın bu yaklaşımını açıkça ortaya koymaktadır. 

Bu çerçevede örneğin, Danıştay Birinci Dairesi bir kararında, 

belediyenin kullanma ve sanayi sularından alınacak ücret tarifesinin valilikçe 

onanmaması nedeniyle yapılan itiraz üzerine “Belediye Meclisince, Belediye 

Gelirleri Kanununun anılan maddesi uyarınca düzenlenen yeraltı sularından 

elde edilen kullanma ve sanayi suları ücret tarifesinin, gerek fahiş olması, 

gerekse konuya ilişkin olarak Valilikçe, bölgede uygulama birliği ve eşitlik 

sağlanması amacıyla çıkarılarak İldeki kaymakamlık ve belediyelere 

gönderilmiş olan, yerinde ve uygun bulunan genelge esaslarına aykırı 

bulunması nedeniyle Valilikçe onaylanmamasında yasaya aykırılık 

görülmediği” yönünde karar vermiştir.172 Hemen belirtelim ki yukarıda ifade 

ettiğimiz görüş doğrultusunda bu karara, mahalli idare kararının genelge 

esaslarına aykırılığı nedeniyle hukuka aykırı bulunması yolundaki karara 

katılmamız mümkün değildir. 

Tasarruf önlemleri çerçevesinde bazı yatırım harcamalarının, büro 

malzemelerinin ve makine alımlarının ilgili bakanlar tarafından belirlenmesi, 

belediyeler, il özel idareleri veya bunlara ait birlik veya iktisadi işletmelerce 

taşeron aracılığı ile işçi, geçici işçi, hizmetli, sözleşmeli personel veya diğer 

statülerde personel alınmaması yolundaki Başbakanlık Genelgesinin iptali 

için açılan davada Danıştay; “mahalli idareler üzerinde vesayet yetkisine 

sahip bulunan merkezi idare tarafından idarenin bütünlüğü ilkesi uyarınca 

                                                
172  D.1.D. 30.06.1986, E.1986/265, K.1986/281, DBB. 
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dava konusu genelgelerde ortaya konan hususlarla, ülkenin içinde 

bulunduğu ekonomik koşullar dâhilinde gereksiz harcamaların önlenerek 

harcamaların belli bir disipline bağlanması ve ekonomik kaynakların bu 

koşullara uygun kullanılmasının amaçlandığı, bu durumda, dava konusu 

genelgelerde kamu hizmeti gereklerine kamu yararına ve hukuka aykırılık 

bulunmadığı” yönünde karar vermiştir.173 Bu kararın veriliş tarihi itibariyle 

yürürlükte olan 1580 sayılı Belediye Kanunu’nda belediye bütçesinin 

hazırlanmasındaki sıkı idari vesayet denetimi dikkate alındığında ayrıca 

böyle bir genelgeye yer verilmesi doğru değildir. Diğer yandan ülkenin yıl 

içinde ekonomik koşullarındaki değişimin belediye gelir ve giderleri 

bakımından doğrudan bir etki yapması mümkün değildir. Çünkü mali yıl 

itibariyle bir belediyeye aktarılacak ödenek belirli olduğu gibi belediyenin bu 

ödeneği hangi hizmetlere veya giderlere aktaracağı da büyük oranda 

belirlidir.  

Buna karşın Danıştay aynı kararında, israfın önlenmesi amacıyla da 

olsa, belli yatırım harcamalarının, alım ve satım kararlarının, hem 

bakanlıktan izin alınarak hem de bakanlar tarafından uygulanmasının 

öngörülmesini “belirtilen harcamalar konusunda İçişleri Bakanlığının izninin 

aranması ve uygulamanın Bakanlığa bırakılması, idarenin gözetim ve 

denetimine yönelik vesayet yetkisi sınırlarını aşıp belediyelerin görevlerini 

yerine getirme aşamasına müdahale anlamını taşıdığından” hukuka aykırı 

bulmuştur.174 

 

                                                
173  DİDDGK, 27.05.2004, E.2002/486, K.2004/599, DBB. 
174  DİDDGK, 27.05.2004, E.2002/486, K.2004/599, DBB. 
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B. İDARİ VESAYET YETKİSİNİN BİREL İŞLEMLE KULLANILMASI 

İdari vesayet yetkisinin düzenleyici işlem biçiminde kullanılmaması 

gerektiğini açıkladık. Bundan sonra idari vesayet yetkisinin birel işlemle 

kullanılmasına175 değinmek gerekir. 

İdari vesayet yetkisinin kural olarak birel işlemlerle kullanılması gerekir. 

Zaten idari vesayet yetkisinin müstesna bir yetki olması, birel işlemlerle 

kullanılmasını gerektirmektedir. Çünkü böylelikle idari vesayet yetkisinin 

genelleştirilmesi önlenmiş olacaktır.  

Diğer yandan kanunlarda idari vesayet yetkisine ilişkin örneklere 

baktığımızda bunların birel işlemlerle kullanılması gerektiği sonucu 

çıkmaktadır. Çünkü idari vesayet yetkisi, mahalli idarelerin çoğunlukla birel 

kararlarına, kamu görevlilerinin atanma ve görevden almaya ilişkin birel 

işlemlerine ve benzeri nitelikteki birel işlemlere karşı yine merkezi idarenin 

onama, geri gönderme veya idari yargıya başvurma şeklindeki birel işlemleri 

ile sözkonusu olmaktadır. 

Diğer idari işlemlerde olduğu gibi idari vesayet işleminin de unsurları 

bulunmaktadır. Bu unsurlara değinmek yerinde olacaktır.  

İdari işlemi yapmaya yetkili makam kanunlarda açıkça belirtilmektedir. 

İdari vesayet yetkisinde diğer işlemlerden farklı olarak yetkili makamlar çok 

sınırlı tutulmaktadır. İdari vesayet yetkisini çoğunlukla İçişleri Bakanı ve 

mülki amirler kullanmaktadırlar. 

Kanun koyucu idari vesayet yetkisinin kullanılmasını şekil şartına tabi 

tutabilmektedir. Örneğin idari vesayet yetkisi öngörülen bazı durumlarda 

vesayet makamına bu yetkiyi kullanması için süre öngörülebilmektedir. Bu 

süre hak düşürücü bir süredir.176 Bu süre içerisinde vesayet makamı mahalli 

                                                
175  Göreli, s. 8; Özyörük, s. 181. 
176  Sürenin niteliği hakkında ayrıntılı bilgi için bakınız: Kaplan, Gürsel, İdari Yargıda Dava Açma 

Süreleri, Turhan Kitabevi, Ankara, 2007, s. 36–74. 
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idarenin işlemi aleyhinde ret ve benzeri biçimde yetkisini kullanmaz ise 

mahalli idare tarafından yapılan işlemin uygun bulunduğu yani onandığı 

sonucu çıkar.177 Danıştay bir kararında, vesayet makamı tarafından kanunla 

öngörülen bir aylık süre içinde onaylanmayan kararı süre aşımı yönünden 

hukuka aykırı kabul etmiştir.178 

İdari vesayet işleminin sebep unsuru, kanunlarda öngörülen şekilde, 

mahalli idarelerin idari vesayete konu bir işlem tesis etmeleridir. 5393 sayılı 

Belediye Kanununun 23. maddesine göre, meclis kararlarının 

kesinleşebilmesi için bu kararların en geç yedi gün içinde mahallin en büyük 

mülki amirine gönderilmesi gerekmektedir. Mülki idare amiri hukuka aykırı 

gördüğü kararlar aleyhine idari yargıya başvurabilir. Bu hüküm uyarınca 

kullanılan vesayet yetkisinin sebep unsuru belediye meclisinin hukuka aykırı 

olarak bir karar almasıdır. 

İşlemin konusu, mahalli idare kararını hukuka uygun bulmak, hukuka 

uygun bulmamak, ertelemek veya yargı önüne götürmektedir. Örneğin, 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesinde idari vesayet yetkisinin 

konu unsuru belediye meclis kararının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle 

idari yargı önüne götürülmesidir.  

Nihayet, idari vesayet işleminin amaç unsuru genelde kamu hizmeti ve 

özelde ise Anayasada belirtildiği üzere “mahallî hizmetlerin idarenin 

bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin 

sağlanması, toplum yararının korunması ve mahallî ihtiyaçların gereği gibi 

karşılanmasıdır”. 

 

                                                
177  Özay, s. 168; Özyörük, s. 182. 
178  D.12.D. 25.01.1977, E.1976/1542, K.1977/213, AİD, C.10, S.1, 1977, 177-179. 
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VV..  MERKEZİ İDARE İLE MAHALLİ İDARELER ARASINDAKİ 

GÖREV BÖLÜŞÜMÜNÜN İDARİ VESAYET YETKİSİNE ETKİSİ 

Merkezi idare ile mahalli idareler arasındaki görev bölüşümünün idari 

vesayet yetkisine etkisini ortaya koyabilmek açısından kanuni çerçevenin, 

bilimsel görüşlerin ve yargısal içtihadın ortaya konulması gerekmektedir. 

 

A. MAHALLİ MÜŞTEREK İHTİYAÇLARIN BELİRLENMESİ 

Kamu hizmetlerinin ülke genelinde yürütülmesi gereği, devletin sahip 

olduğu idari yetki, görev ve sorumlulukların merkezi ve mahalli idareler 

arasında bölüşülmesi ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır.179 Bu görevlerden 

mahalli idarelere verilenler, “mahalli kamu hizmeti”180 olarak 

isimlendirilmektedir.181 Anayasa Mahkemesi, önüne gelen davalarda, dava 

konusu kapsamındaki kamu hizmetlerinin niteliğini açıklamaktadır. Bir 

kararında “mahalli kamu hizmeti” kavramını kullanmakla182 birlikte genellikle 

“mahalli hizmetler” veya “mahalli idarelerin gördükleri kamu hizmetleri” 

ifadelerini kullanmayı tercih etmektedir.183 Bu bakımdan, mahalli idarenin 

görevleri, “mahalli kamu hizmeti” anlamına gelmektedir. 

Merkezi idare ile mahalli idareler arasındaki görev bölüşümünün, idari 

vesayet açısından önemi bulunmaktadır. 184 Çünkü kanun koyucu, kamu 

hizmetlerinin yürütülmesinde mahalli idareleri yetkilendirdiği durumlarda 

merkezi idareye de bunlar üzerinde idari vesayet yetkisi vermektedir.  

                                                
179  Paddison, Ronan, The Fragmented State, St. Martin’s Pres, New York, 1983, s. 5. 
180  Anayasa Mahkemesi, 05.01.1965, E.1963/198, K.1965/1, KBB. 
181  Karahanoğulları, Onur, Kamu Hizmeti, Kavram ve Hukuksal Rejim, Turhan Kitabevi, Ankara, 

2002, s. 274. 
182  Anayasa Mahkemesi, 05.01.1965, E.1963/198, K.1965/1, KBB 
183  Anayasa Mahkemesi, 31.03.1987, E.1986/20, K.1987/9, KBB 
184  Foulkes, s. 25. 
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Merkezi ve mahalli kamu hizmetlerinin hangileri olduğu noktasında “tek 

doğru” olduğu söylenemez.185 Devlet tipleri, merkezi otoriteye duyulan 

ihtiyaç, devlet ekonomisinin gücü ve daha birçok değişken, yürütülecek 

kamu hizmetini merkezi veya mahalli kılabilir. Bu nedenle bir ülkede mahalli 

seviyede yürütülen kamu hizmetleri bir başka ülkede pek tabi olarak merkezi 

idare tarafından yürütülebilir. Bunun tersi de mümkündür.186 Anglo-Sakson 

ülkelerinde mahalli idareler özel yetkili organlar; Kara Avrupası ülkelerinde 

ise mahalli idareler genel yetkili organlardır.187 İngiltere’de mahalli idarelerin 

görev alanı sayma yoluyla belirlenmiş bunun dışındaki kamu hizmetleri 

merkezi idareye yükletilmiştir. Almanya’da ise merkezi idareye verilmeyen 

tüm yerel kamu hizmetleri mahalli idarelere yükletilmiştir.188 Fransa’da 2003 

yılında yapılan anayasa değişikliği ile mahalli idarelerin yetkileri anayasal 

statüye kavuşturulmuştur. Fransız Anayasası’nın değişik 72. maddesi ile 

mahalli idareler, kendi ölçeklerinde daha iyi hayata geçirebilecek yetkilerin 

kullanımı için tüm kararları almak görevine sahiptir.189 

Mahalli müşterek ihtiyaçların belirlenmesinde ve bu bağlamda mahalli 

idarelerin bu ihtiyaçları karşılamada görevlendirilmesinde üç ayrı yöntem 

uygulanabilir.190 Birincisi, mahalli müşterek ihtiyaçların genel görevli olarak 

mahalli idarelere verilmesinin doğrudan Anayasa tarafından belirlenmesi 

(constitutional home rule); ikincisi mahalli müşterek ihtiyaçların genel görevli 

olarak mahalli idarelere verilmesinin yasal düzeyde belirlenmesi (legislative 

home rule); üçüncüsü ise mahalli müşterek ihtiyaçların sayma yolu ile 

                                                
185  Tekeli, İlhan “Yerel Yönetimlerde Demokrasi ve Türkiye’de Belediyelerin Gelişimi”, AİD, 

C.16, S.2, Haziran 1983, s. 14 Lotz, s. 241. 
186  Özyörük, s. 164; Wilson/Game, s. 95. 
187  Norton, Alan, “Western European Local Government in Comparative Perspective: Local 

Government in Europe, Edidör, Richard Batley, Gerry Stoker, St. Martin’s Press, New York, 
1991, s. 27. 

188  Gunlicks, Arthur B, Local Government in the German Federal System, Duke University Press, 
Durham, 1986, s. 84. 

189  Karahanoğulları, Onur, “Fransa’da 2003 Anayasa Değişikliği: Özeksizleştirilmiş Cumhuriyet”, 
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Türkiye Kamu Yönetimi Ağı, Bülten, S.1, 
(http://kamyon.politics. ankara.edu.tr/bulten.php) s. 2. 

190  Merkezi idare ile mahalli idareler arasında kamu hizmetlerinin paylaşılmasında esas alınan 
teknik yöntemler bakımından bakınız: Özdemir, s. 105-120. 
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belirlenerek mahalli idarelere kanun ile verilmesidir. Birinci durumda mahalli 

idarelerin özerkliği en çok, üçüncü durumda ise en az düzeydedir. 191 

Görevlerin toptan veya sayma yolu ile ayrılması bakımından da bir 

ayrım yapılmaktadır. Kanunlarla mahalli idarelere verilen yetkiler tek tek 

sayılarak verilmesine “sınırlı sayı kuralı”; yetkilerin bir bütün olarak 

verilmesine “genel yetki kuralı” denir.192 

 

B. ANAYASAL ÇERÇEVE 

1876 Kanunu Esasi ile anayasal bir ilke olan “tefriki vezaif” o 

dönemden itibaren hangi kamu hizmetlerinin mahalli olduğu tartışmasını 

başlatmıştır.193 1876 Kanunu Esasi’nin 112. maddesinde belediye idaresinin 

mahalli kamu hizmetlerini (umuru belediye) yürütmekle görevlendirilmesi 

fakat bu görevlerin ne olduğunun kesin şekilde belirlenememesi sorun 

oluşturmuş ve bu sorun günümüze kadar süregelmiştir. Bu dönemde, 

egemenliğe ilişkin olan, askeri, adli, mali, kolluk ve dış işlerin merkezi idare 

tarafından; buna karşın, mahalli bayındırlık, tarım, sanat, ticaret, ilköğretim 

ve benzeri mahalli işlerin mahalli idareler tarafından yürütülmesi gerektiği 

ileri sürülmüştür.194 

1921 Anayasası merkezi idare ile mahalli idarelerin görevlerini ayrı ayrı 

sayarak görev bölüşümü konusunda açık bir hüküm getirmiştir. 11. 

maddeye göre iç ve dış siyaset; dini, adli ve askeri işler; uluslararası iktisadi 

ilişkiler; vergiler ve birden çok ili ilgilendiren işler merkezi idare tarafından 

                                                
191  Morrison, Fred L., “The General Competence of The Municipaity”, American Journal of 

Comparative Law, Volume 30 (Supplement), 1982, s. 461. 
192  Nalbant, s. 39. 
193  Yayla, Yönetim İlkeleri, s. 95. 
194  Yayla, Yönetim İlkeleri, s. 100. 
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yürütülecektir. Bunun dışında vakıflar, eğitim, sağlık, iktisat, ziraat, imar ve 

sosyal yardım görevleri mahalli idareler tarafından yürütülecektir.195 

1924 Anayasası’na kadar merkezi idare ile mahalli idareler arasındaki 

görev paylaşımı “tefriki vezaif” prensibiyle düzenlenmiştir. Fakat bu 

dönemde tefriki vezaif ilkesi sadece merkezi idare ile mahalli idareler 

arasındaki görev bölüşümü olmayıp, aynı zamanda merkezi idare ile taşra 

idaresi ve merkezi idare ile mahalli idareler arasındaki görev bölüşümünü de 

ifade etmektedir.  

1961 ve 1982 Anayasaları merkezi idare ile mahalli idarelerin görev 

paylaşımı konusunda mahalli veya merkezi yönetim ilkelerini koymuş, 

mahalli kamu hizmetlerinin mahalli idareler tarafından yürütüleceğini 

belirtmiştir. Anayasa haklı olarak bunun dışında hangi kamu hizmetinin 

mahalli olduğunu belirtmemiştir. Bu çerçevede, ayrımın yasa koyucu 

tarafından kanunlarla düzenlenmesi gerekmektedir. 

 

C. DOKTRİNİN GÖRÜŞÜ 

Anayasaya göre idarenin kuruluş ve görevleri, merkezden yönetim ve 

yerinden yönetim esaslarına dayanır. Bu esasların bir sonucu olarak kamu 

hizmetlerinin yürütülmesi bakımından mahalli nitelikteki görevlerin mahalli 

idareler tarafından, bunun dışındaki görevlerin merkezi idare tarafından 

yerine getirilmesi gerekmektedir. Mahalli ihtiyaçların görülmesine yönelik 

hizmet ve görevlerin merkezi idareye verilmesi veya tersi durum bu iki idare 

arasındaki dengenin bozulmasına sebep olacaktır.196 Bu bağlamda 

                                                
195  “Harici ve dahili siyaset, şer'i, adlî ve askerî umur, beynelmilel iktisadî münasebat ve hükümetin 

umumi tekâlifi ve menafii birden ziyade vilâyata şâmil hususat müstesna olmak üzere Büyük 
Millet Meclisince vazedilecek kavanin mucibınce Evkaf, Medaris, Maarif, Sıhhiye, İktisat, 
Ziraat, Nafıa ve Muaveneti İçtimaiye işlerinin tanzim ve idaresi vilâyet şûralarının salâhiyeti 
dâhilindedir.” 

196  Günday, Reform, s. 175, Ulusoy, Ali, “Yerel Yönetimlere İlişkin Yeni Yasal Düzenlemelerin 
Değerlendirilmesi”, Sempozyum, Danıştay ve İdari Yargı Günü, Danıştay Yayınları, Ankara, 
2005, s. 181. 
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Günday’a göre, kanun koyucunun, belirli kamu hizmet ve görevlerinde 

mahalli idareleri veya merkezi idareyi “genel görevli” hale getirmesi 

Anayasaya aykırı olacaktır. Bu bakımdan 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda 

tahdidi biçimde merkezi idareye verilen görevler dışında il belediyelerinin 

genel görevli idareler olarak belirlenmeleri Anayasaya aykırıdır.197  

Nitekim Anayasa Mahkemesi 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. 

maddesinde belediyeye genel yetki veren “Belediye, kanunlarla başka bir 

kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer 

görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır” fıkrasını Anayasa’ya aykırılığı 

konusunda güçlü belirtiler bulunduğu ve uygulanması halinde sonradan 

giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararlar doğurabileceği gerekçe 

gösterilerek, esas hakkında karar verilinceye kadar yürürlüğünün 

durdurulmasına karar vermiştir.198 

Yayla’ya göre; “en iyi ölçüt, mahalli idare yapısını doğru 

değerlendirerek, mahalli yönetimin üstesinden gelebileceği işleri onlara 

bırakmaktır. Bu da, her halde kanun konusudur. Anayasalar olsa olsa, 

mahalli idareleri, halkın yönetime katılması bakımından güvence altına alan 

ilkeler koymalı”dır199. Yayla bu şekilde ifade etmekle birlikte “hangi 

ihtiyaçların ‘müşterek mahalli’ nitelikte olduklarının ölçütlerini önceden 

belirleme yapmaya” olanak bulunmadığını böyle bir saptamanın da “nesnel” 

olmayacağını vurgulamaktadır. Çünkü yazara göre bir kamu hizmetinin 

mahalli nitelikte olduğu ancak somut olaya bakılarak tespit edilebilir.200  

Özyörük ise görev bölüşümü konusunda Devlet lehine bir çözümden 

yanadır. Yazar’a göre, merkezi idare, üniter Devletin bir organı olduğundan 

ve tekçi devletin kaynağı da mahalli idareler olmadığından, “merkezi idare 

ile mahalli idareler arasında bir yetki ihtilafı doğsa, burada, yorumun merkezi 

                                                
197  Günday, Reform, s. 175. 
198  Anayasa Mahkemesi, 22.09.2005, E. 2005/95, K. 2005/14 (Yürürlüğü Durdurma), KBB. 
199  Yayla, Yönetim İlkeleri, s. 173. 
200  Yayla, Yönetim İlkeleri, s. 19. 
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idare lehine yapılması gerekecektir.”201 Burada Özyörük, görev sorununda 

bir çözüm kolaylığı sunmasına karşın, bu görevi kimin üstleneceğinden 

bahsetmemektedir. 

Burada ilk olarak görev paylaşımının kim tarafından yapılacağı, ikinci 

olarak da bu paylaşımın hangi yöntemle yapılacağı hususunda bir ayırım 

yaparak konuyu değerlendirmek gerekmektedir.  

Görev bölüşümünde ölçüt Anayasa tarafından verilmektedir. 

Anayasanın 123/2 hükmü “idarenin kuruluş ve görevleri, merkezden yönetim 

ve yerinden yönetim esaslarına dayanır” ve 123/1 hükmü ise “idare, kuruluş 

ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir” şeklindedir. Anayasanın 

bu hükümleri görev belirleme konusunda sadece yasama organını yetkili ve 

görevli kılmıştır.  

Merkezi idare ile mahalli idareler arasındaki görev paylaşımının 

merkezi idare tarafından yapılması da Anayasa ile bağdaşmamaktadır. 

Merkezi idarenin görev paylaşımında belirleyici olması görev paylaşımında 

dengenin merkezi idare lehine bozulmasına sebep olabilir.  

 

D. ANAYASA MAHKEMESİ’NİN GÖRÜŞÜ 

Anayasa Mahkemesi, önceki İl Özel İdaresi Kanunu’nun 78. 

maddesine, 3360 sayılı Kanunun 2. maddesiyle eklenen 13. bendin ikinci 

cümlesiyle “İl Özel İdarelerinin görevli olduğu mahallî ve müşterek 

ihtiyaçların kapsamı ve sınırı”nın saptanması yetkisinin Bakanlar Kurulu’na 

verilmesinin, yasallık ilkesi ile çatışdığını, “Bakanlar Kurulu’na bu yetkinin 

yasayla verilmiş olması da, Anayasa açısından yasal düzenleme koşulunun 

yerine getirildiği biçiminde yorumlanamaz, … temel ilkelerin hepsinin yasa 

koyucu tarafından konulması ve ancak yasa koyucunun uygun göreceği 

                                                
201  Özyörük, s. 165. 
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ayrıntıların yürütmece düzenlenmesi yolunun seçilmesi” gerektiğini 

belirtilmiştir.202 

Anayasa Mahkemesi’ne göre “mahallî müşterek ihtiyaçlar, … herhangi 

bir yerel yönetim biriminin sınırları içinde yaşayan kişi, aile, zümre ya da 

sınıfın özel çıkarlarını değil, aynı yörede birlikte yaşamaktan doğan eylemli 

durumların yarattığı, yoğunlaştırdığı ve güncelleştirdiği, özünde yerel ve 

kamusal hizmet karakterinin ağır bastığı ortak beklentileri ifade etmektedir. 

Bu gereksinimleri yerel planda karşılama olanak ve önceliklerini takdir 

yetkisinin o yörede yaşayan halkın yasalara dayalı olarak oluşturdukları 

organlara bırakılması, hem özerklik ilkesine, hem de demokratik yaşam 

biçimine daha uygun bir yoldur. Yerel ortak gereksinimlerin kapsam ve 

sınırının saptanması yetkisinin, merkezden yönetime, yasadaki ifadesiyle 

Bakanlar Kuruluna verilmesi, bu yetkinin siyasal yönlendirme, kayırma ya da 

caydırma amacıyla da kullanılabileceği, sübjektif takdir ve tercihlerle 

bölgeler arasında dengesizliklere yol açabileceği kuşku ve olasılığını 

giderebilecek nitelikte değildir”203. 

 

E. GÖREV BÖLÜŞÜMÜNÜN ESASLARI 

Anayasanın ilgili hükmüne baktığımızda merkez nitelikteki olanlar 

dışındaki görevlerin “yerinden yönetim” esasına göre belirlenmesini 

emrettiğini görmekteyiz. Bilindiği üzere yerinden yönetimler yer yönünden ve 

hizmet yerinden yönetimler olarak iki ayrı grupta değerlendirilmektedir. Bu 

ayrım dolayısıyla yerinden yönetim esaslarına göre idari görevler, mahalli 

idareler ve hizmet yerinden yönetim örgütleri arasında paylaştırılacaktır. 

Mahalli nitelikteki görevler mahalli idarelere, hizmet yerinden yönetim 

örgütlerinin kuruluş esasları dikkate alınarak belli bir uzmanlığa ilişkin 

görevler ilgili hizmet yerinden yönetim örgütüne verilmelidir.  

                                                
202  Anayasa Mahkemesi, 22.06.1988, E.1987/18, K.1988/23, KBB. 
203  Anayasa Mahkemesi, 22.06.1988, E.1987/18, K.1988/23, KBB. 
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Kamu görevlerinin yerinden yönetim esaslarına göre, hizmet yerinden 

yönetimleri ile mahalli idareler arasında paylaştırılması dışında, görevler 

mahalli idareler içinde de paylaştırılmalıdır. Başka bir ifadeyle, mahalli 

nitelikli görevler, kuruluş amaçları ve yapıları dikkate alınarak il özel 

idareleri, belediyeler ve köyler arasında paylaştırılmalıdır.  

Ancak hemen belirtelim ki örneğin bir görevin köyler ve il özel idareleri 

kapsamında olmadığını belirlemek de sorunu çözmemektedir. Bu aşamadan 

sonra bir belediyenin görev alanında bulunması gereken bir görevin hangi 

basamaktaki belediyeye verileceği sorunu ortaya çıkmaktadır. Çünkü aynı 

coğrafi alan içerisinde birden fazla belediye idaresi kamu görevi 

yürütmektedir. Bu bakımdan bir görevin büyükşehir belediyesine mi yoksa 

ilçe veya alt kademe belediyelerine mi verilmesi gerektiğinin de tespiti 

yapılmalıdır.   

Tüm bu ayrımlardan sonra varılacak sonuç şudur: Herhangi bir 

idarenin bir diğerine karşı genel veya özel nitelikte bir konumu 

bulunmamaktadır. Kanun koyucunun herhangi bir idareyi genel görevli idare 

olarak tercih edemez.204 

Bu konuda Anayasa Mahkemesi’nin birçok kararı bulunmakla birlikte 

bu kararlar arasında tutarsızlıklar bulunmaktadır.  

Anayasa Mahkemesi bir kararında bir kamu hizmetinin mahalli nitelikte 

olduğunun yasa koyucunun yetkisinde olduğuna karar vermiştir. Anayasa 

Mahkemesi Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi 

Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

                                                
204  Günümüzde sayısız kamu hizmetinin bulunmakta ve her kamu hizmetinin de kendi içinde 

çeşitlenmektedir. Ayrıca her geçen zaman içinde kamu hizmetlerinde çeşitlilik artmaktadır. Bu 
bakımdan sosyal yapıyı takip etmek adına sık sık yasal değişikliklere maruz kalmamak amacıyla 
bir kamu idaresinin “genel görevli idare” olarak Anayasa tarafından tespit edilmesi bir çözüm 
yolu olabilir. Bunun için en uygun idare belediye idaresidir. Genel görevli organ belirleme idari 
yargı alanında başvurulan bir yöntemdir. Bilindiği üzere idari yargıda özel görevli yargı 
organları dışında genel görevli bir idari yargı organı bulunmaktadır. Bu idari yargı organı “idare 
mahkemesidir”. Kanunlarda diğer mahkemelerin görev alanına girmeyen bir uyuşmazlık genel 
görevli mahkeme olan idare mahkemelerinin görevi alanındadır. 
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Kararname’nin iptali davasında “Anayasa, il, belediye ya da köy halkının 

yerel ortak ihtiyaçlarının, neler olduğunu belirlememiş, bunun saptanmasını 

yasaya bırakmaktadır. Bu durumda yasa kamu yararını gözeterek Anayasa 

sınırları içinde merkezi yönetimle yerel yönetim arasındaki görev sınırlarını 

belirleyebilir” demektedir.205 Anayasa Mahkemesi bu kararında GAP 

İdaresini merkezi bir idare olarak kabul etmekle birlikte, mahalli idarelerin 

görevlerinin GAP İdaresine devredilmesini “yerel yönetimleri ortadan 

kaldırma ya da tümüyle etkisiz kılma amacına yönelik olmadığı”na karar 

vermiştir. 

Anayasa Mahkemesi bir başka kararında bazı kamu hizmetleri 

bakımından il özel idarelerinin genel yetkili kılınmasını Anayasaya uygun 

bulmuştur. Mahkemeye göre “gereksinimleri yerel planda karşılama olanak 

ve önceliklerini takdir yetkisinin o yörede yaşayan halkın yasalara dayalı 

olarak oluşturdukları organlara bırakılması, hem özerklik ilkesine, hem de 

demokratik yaşam biçimine daha uygun bir yoldur”206  

Anayasa Mahkemesi bir başka kararında ise kanun koyucunun mahalli 

nitelikteki kamu hizmetlerini merkezi idareye devretmesini Anayasaya aykırı 

bulmuştur. Ankara Belediyesi’ne bağlı olan Elektrik ve Havagazı İşletmesi 

Müessesesi’nin, dağıtımını yapmak üzere Türkiye Elektrik Kurumu’ndan 

satın aldığı elektrik enerji bedelini ödememesi nedeniyle 1312 sayılı Türkiye 

Elektrik Kurumu Kanununun 28. maddesinin (a) ve (b) bentlerindeki 

koşullara uymadığı öne sürülerek aynı maddenin ikinci fıkrası gereğince 

müessesenin elektrik enerjisi satış hakkının kaldırılmasına ve tesislerinin de 

rayiç değeri üzerinden Türkiye Elektrik Kurumuna devredilmesine ilişkin 

davada Anayasa Mahkemesi’nin kararı şöyledir: “Bir kent veya kasaba 

belediyesi sınırları içinde oturan halkın tükettiği elektriğin ortak ve mahallî bir 

gereksinmeyi karşıladığı kuşkusuzdur ve Anayasa'nın 116. maddesinin 

birinci fıkrası gereğince bu gereksinmenin karşılanması da Belediyelerin 

                                                
205  Anayasa Mahkemesi, 17.07.1990, E.1990/1, K.1990/21, KBB. 
206  Anayasa Mahkemesi, 22.06.1988, E.1987/18, K.1988/23, KBB. 
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görevi içindedir. …1312 sayılı Kanunun 28. maddesinin Anayasa'ya 

aykırılığı öne sürülen ikinci fıkrasiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına 

verilmiş bulunan yetki, Ankara Belediyesine ve onun bir yan kuruluşu olan 

(Ankara Elektrik ve Havagazı İşletme Müessesesi) ne, Ankara halkına 

elektrik dağıtma görevini veren 1580 sayılı Belediye Kanununun, 4325 sayılı 

Kanunu ve 1312 sayılı Kanunun 27. maddesi hükümlerini uygulama 

alanından kaldırmakta ve bunun sonucu olarak kent halkının ortak bir 

gereksinmesi olması bakımından Anayasa'nın 116. maddesi kapsamında 

bir mahallî idare görevi olan elektrik enerjisini dağıtma işini merkezî idareye 

bağlı bir Kamu İktisadî Devlet Teşekkülüne aktarmakta ve Belediyenin gelir 

kaynaklarından birisini kurutma(k) mahallî idareye ait bir hizmetin, merkezî 

idareye aktarılması sonucunu doğuracaktır”207 

Anayasa Mahkemesi bir başka kararında, yasa ile merkezî yönetime 

gerekli gördüğü hallerde mahalli idareler yerine geçerek plânlamayı parsel 

düzeyine kadar düzenleme yetkisi verilmesini, “yerel yönetimlerin yasa ile 

kendilerine verilen plânlama yetkilerini yerel gereksinimlere göre 

kullanmalarını olanaksız duruma getirmektedir. Yasada yerel yönetimlere ait 

olan yetkilerin geçici olarak alınabileceği belirtilmekle birlikte bunun için bir 

sınırlama - getirilmediğinden bu yetkilerin merkezî yönetimce çok uzun süre 

kullanılması olanağını getirmektedir. Bu durum, yerel yönetimlerin 

özerkliğine idarî vesayet yetkisinin kullanılması dışında bir müdahale 

olanağı tanımayan Anayasa’nın 127. maddesi ile bağdaşmamaktadır. İtiraz 

konusu düzenlemede bir idarî vesayet ilişkisinin varlığından değil, merkezî 

yönetimin yerel yönetimlerin plânlama yetkilerine yukarıda özetlenen 

nedenler dışında ve sınırı belirsiz biçimde gelişigüzel el atmasından söz 

edilebilir” gerekçesiyle Anayasaya aykırı bulmuştur.208 

Mahalli idarelerden herhangi birinin mahalli kamu hizmetleri 

bakımından genel görevli olarak belirlenememesine karşın merkezi idarenin 

                                                
207  Anayasa Mahkemesi, 10.05.1977, E.1976/57, K.1977/71, KBB. 
208  Anayasa Mahkemesi, 26.09.1991, E.1990/38, K:1991/32, KBB. 
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ulusal kamu hizmetleri bakımından genel görevli olarak belirlenmesinde bir 

hukuki engel bulunmadığı kanaatindeyiz. Çünkü merkezi idare tek 

tüzelkişilikten oluşmaktadır. Bu bakımdan Anayasanın 5. maddesinde 

belirlenen ve devlete genel olarak yüklenen görevler209 ile bu genel 

görevlerin somutlaştırılması niteliğinde olan ve Anayasanın Sosyal ve 

Ekonomik Haklar ve Ödevler başlığını taşıyan İkinci Kısmının Üçüncü 

Bölümde öngörülen görevler esas itibariyle merkezi idare tarafından yerine 

getirilecektir.210.  

Bu başlık altında değinme gereği duyduğumuz bir diğer husus, merkezi 

idare ile mahalli idareler arasındaki görev bölüşümüne yöneltilen farklı 

yorumdur. Buna göre yürütme erkinin merkezi idare ve mahalli idareler 

arasında paylaştırılması, güçler ayrılığı ilkesinin yürütme erki içerisindeki 

devamıdır. Bu düşünceye göre, Devlet iktidarının güçler ayrılığı ilkesi ile 

sınırlandırılması bir yöntem olmakla birlikte yürütme gücünün merkezi idare 

ile mahalli idareler arasında paylaştırılması da bir başka yöntemdir.211 Bu 

                                                
209  Madde 5 – Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, 

ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, 
huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve 
adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri 
kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya 
çalışmaktır. 

210  Günday, Reform, s. 174.  
211  Libonati, Michael E., “Local Government Autonomy”, Louisiana Law Review, C.62, 2001-

2002, s. 97., Zabunoğlu,Yahya Kâzım, Devlet Kudretinin Sınırlandırılması, Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Yayınları No:185, Ankara, 1963, s. 45,177,178. Zabunoğlu’na göre: “Devlet 
kudretinin sınırlandırılması bakımından … Devlet ve ona özge kamusal işler ve bunun yanı sıra, 
sosyal kuruluşlar ve birlikler ve onlara özge amaçların gerçekleşmesi için yapılan faaliyetler 
vardır. Devlet faaliyetleri, sosyal birliklerin faaliyetlerinin dışında düşünülmelidir. Aynı şekilde, 
sosyal birliklerin amaçlarına ulaşmak için, zorunlu ve kendilerine özge bir faaliyet alanları 
bulunduğu unutulmamalıdır. Devlet ve sosyal birlikler, kuruluşlar, siyasal bakımdan Devlet’in 
geniş korporatif bünyesi içinde, sosyolojik yönden de toplum çerçevesi içinde, yan yana, iç içe, 
fakat mutlaka birbirlerinin faaliyet alanlarına karışmaksızın yaşamak durumundadırlar. Devlet, 
sosyal birliklerin amaçlarına uygun faaliyetlerini kısıtlayamayacak, hatta bu konuda kendilerine 
yardımcı olacaktır; bu durumda, bir “denge” halinin mevcudiyetinden bahsolunmaktadır. 
Gerçekten, sosyal birliklerin amaçlarına ulaşmak yolunda faaliyetlerde bulunması ve bütün 
bunlara Devlet’in karışmaması, sosyal birliklerin yanı sıra Devlet’in de kendine özge amaçları, 
kamusal hizmet ve işleri ve bunlara ilişkin faaliyetleri ile yaşamakta devam etmesi ve özellikle 
Devlet’in de sosyal grupmanları da içeren bir külli egemenlik iddiası ile ortaya çıkmaması, bir 
denge halinin ifadesidir.” s. 177-178. Bu düşünceyi, Duguit’nin egemenlik kavramı yerine kamu 
hizmeti kavramını koyması açısından değerlendirirsek, bir kamu hizmeti korporasyonu olan 
Devletin, yürüttüğü kamu hizmetlerin merkezi idare ve yerel idareler arasında paylaştırılması, 
iktidarın sınırlandırması olarak bir anlam ifade edebilir. 
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yöntem ancak siyasi ademi merkeziyet uygulaması bakımından bir anlam 

ifade etmektedir. Yerinden yönetim ilkesinin amacı yürütme erkinin 

paylaştırılarak merkezi idarenin gücünün dağıtılması değildir. Bunun aksine, 

yerinden yönetim ilkesinin amacı kamu hizmetlerinin en verimli biçimde 

görülmesini sağlamaktır.212 

 

VVII..  TÜRKİYE’DE İDARİ VESAYET DENETİMİNİN TARİHİ GELİŞİMİ 
VE DAYANAĞI 

Genelde mahalli idarelerin oluşumu ve şekillenmesi ve buna bağlı 

olarak özelde merkezi idare ile mahalli idareler arasındaki ilişkilerde tarihi 

gelişmelerin etkisi önemlidir. Fransa’da ve Fransa’yı örnek alan ülkemizde 

bugünkü il, mahalli idare ve bunlar arasındaki ilişkiler Napolyon’un 

oluşturduğu il sistemine dayanmaktadır.213 

Kara Avrupasında Napolyon’un oluşturduğu temel yapıdan sonra XIX. 

yüzyılın başlarından itibaren İngiltere dışındaki Avrupa devletlerinde 

meydana gelen savaşlar, siyasi, sosyal değişim ve hareketlilik mahalli 

idarelerin şekillenmesinde etkili olmuştur. Fransa, İtalya ve kısmen 

Almanya’da siyasi iradeler, mahalli idarelerin merkezi idareler tarafından 

belirgin bir şekilde kontrol altında tutmalarını sağlayacak yapılar 

oluşturmuşlardır.214 Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde taşrayı kontrol 

altına alma endişesi ve Türkiye Cumhuriyeti döneminde de yeni kurulan 

devletin siyasal ve idari bütünlüğünün pekiştirilmesi amacı Fransa’daki 

benzer bir sistemin ülkemizde kurulmasına yol açmıştır. Kara Avrupasında 

                                                
212  Demirkol, s. 8. 
213  Brown, L. Neville / Bell, John S, French Administrative Law, Fifth Edition, Clarendon Pres, 

Oxford, 1998, s. 35, Page, Edward C., Localism and Centralism in Europe, Oxford University 
Press, London, 1991, s. 109, Ashford’a göre, Fransa ve İngiltere’nin temsil ettiği iki ayrı yerel 
idare sisteminin temeli son üçyüzyıldan bu yana şekillendiren unsur “İngiliz doğmatizm”i ve 
“Fransız pragmatizm”i ile açıklanabilir. Ashford, Douglas Elliott, British Dogmatism And 
French Pragmatism: Central-Local Policymaking İn The Welfare State, London, Allen & 
Unwin, 1982, s. Xiii. 

214  Page, s. 116 vd, Gunlicks, s. 5 vd. 
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ve ülkemizdeki bu gelişmeye karşın, yüzyıllar öncesinden siyasi yapısını 

şekillendirmiş ve bu konuda istikrarlı bir tutum sergileyen İngiltere’de, 

merkezi idarenin mahalli idareler üzerinde sıkı bir denetim kurma ihtiyacı 

hissedilmemiştir. Öyle ki İngiltere’de şehirlerde merkezi idare adına valilik ve 

kaymakamlık düzeyinde bir yönetim oluşturmaya dahi ihtiyaç duyulmamıştır.  

Bu kısımda ülkemiz açısından idari vesayet denetiminin tarihi gelişimi 

ve daha sonra idari vesayetin ülkemiz açısından yasal dayanağı ele 

alınacaktır. 

 

A. TÜRKİYE’DE İDARİ VESAYET YETKİSİNİN TARİHİ GELİŞİMİ 

Osmanlı Devleti’nde mahalli kamu hizmetlerinin çoğunlukla vakıflar 

tarafından gerçekleştirilmesi ve idari teşkilatlanmanın sadece taşra teşkilatı 

şeklinde oluşturulması nedeniyle merkezi idare denetimi hiyerarşik denetim 

şeklinde yapılmıştır.  

Mahalli idarelerin (belediye) varlığı 1855 yılında İstanbul’da kurulan 

Belediye İdaresi (Şehremini) ile başlamış olsa da günümüz idari vesayet 

anlayışının bu kuruluş ile başladığı söylenemez.215 Bu tarihte kurulan 

Belediye İdaresi’nin en önemli organları olan belediye başkanı ve belediye 

meclisinin tüm üyeleri doğrudan hükümet tarafından atanmıştır.  

Osmanlı Devleti’nin son döneminde, belediyecilik ile idari vesayet 

anlayışı ortaya çıkmasına karşın, idari vesayet denetimi için kesin bir 

                                                
215  Alman idare tarihinde idari vesayet denetimine ilişkin kanuni düzenlemeler 19.yüzyıla kadar 

uzanır. Bu bağlamda 1832 tarihli Şehirlerde Kamu Düzenini Sağlama Kanununda idari vesayet 
denetimine ilişkin şu ilkelere yer verilmekteydi: Birincisi, belediyelerin idaresinin kanunlara 
uygun yapılıp yapılmadığını tespit etmek; ikincisi, kentlerde rahatsızlığa yol açan konularda 
kanunların gereğinin yapılıp yapılmadığını kontrol etmek; üçüncüsü, şehirlerde yaşayanların 
kişisel haklarının ihlal edildiğine ilişkin şikayetlerin araştırmak. Bauer, Heinz, Die Saatsaufsicht 
über die Gemeinden in der Bundesrepublik Deutschland und in Grosbritanien, Dissertation, 
Main 1955, s. 18. 
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başlama tarihi belirtmek doğru olmaz.216 İdari vesayet yetkisinin 1982 

yılında anayasal bir ilke olarak kabul edilmesi yüzyılı aşkın süren bir evrimin 

sonucudur. Burada sözkonusu evrime ilişkin bazı dönüm noktaları 

belirtilecektir. 

Osmanlı Devleti üniter bir yapıda değildir ve taşra teşkilatı eyalet-

sancak-kaza217 biçiminde örgütlenmesine karşın her eyalet içinde farklı 

uygulamalar bulunmaktaydı. Dinsel topluluklar, tımar sistemi ve ayrıcalıklı 

eyalet uygulamaları bu farklılığın en önemli sebeplerindendir. 

Osmanlı Devleti’nde klasik dönemde, mahalli ve mülki idare 

fonksiyonları birbirinden ayrılmamıştır.218 Devletin merkezi idaresinde güçler 

birliği sisteminin oluşu taşraya aynı biçimde yansımıştır. Bu nedenle taşrada 

mali, askeri, yargısal ve idari görevler bir tek kamu görevlisi üzerinde 

toplanabilmiştir. Bu kamu görevlileri, yukarından aşağıya, beylerbeyi, 

sancakbeyi ve kadı şeklinde düzenlenmiştir.219 Bu görevliler bazı işleri 

mahalde bulunan kimselere danışarak görmelerine rağmen bu “meşveret” 

usulü sistematikleştirilmemiştir.220 Günümüzdeki gibi merkezi ve mahalli 

idare ayrımı sözkonusu olmadığından bu konuda bir görev ayrımından söz 

edilmesi de mümkün olmamıştır. Böyle bir görev ayrımının bulunmayışından 

dolayı mahalli idareler bakımından bugünkü anlamda mahalli idarenin 

kişiliğinden, özerkliğinden ve demokrasisinden de söz edilememektedir.221 

Fakat günümüzde belediyelerin yürüttüğü, sağlık, temizlik, çevre 

düzenleme, yol yapımı, konaklama ve daha birçok hizmet Osmanlı klasik 

                                                
216  Yayla’ya göre, bugünkü anlamda belediyenin varlığı İstanbul Şehremanetinin kurulması iledir. 

Yayla, Yıldızhan, “Türkiye’de Belediyelerin Temel Sorunu”, Onar Armağanı, İstanbul, 1977, s. 
957. 

217  Yer ve zamana bağlı değişiklikler bulunmaktadır. 
218  Ortaylı, İlber, Türkiye İdare Tarihi, TODAİE Yayınları, Ankara, 1979, s. 197. 
219  Ortaylı, İlber, “İmparatorluk Döneminde Mahalli İdarelerin ve Belediyeciliğin Evrimi”, Ergun 

TÜRKCAN, Ed. Türkiye’de Belediyeciliğin Evrimi, Belediyecilik Araştırma Projesi 1. Kitap, 
Türk İdareciler Derneği, Ankara, 1978, s. 4. 

220  Ortaylı, İmparatorluk Dönemi, s. 6. 
221  Yayla, Belediyeler, s. 1014. 
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döneminde kethüdalar, avarız sandığı222 ve vakıflar tarafından yerine 

getirilmiştir. 

Vakıflar ve gönüllüler tarafından yürütülen kamu hizmetlerinin denetimi 

merkezden atanan kadılar ve muhtesipler (denetmen) tarafından 

yürütülmüştür.223 Kadılar; esnaf örgütlerinin, subaşılarının, vakıfların ve 

diğer mahalli kamu hizmeti yürüten kurumların kararlarına iştirak etmemiş, 

yalnızca bu kurumları denetlemişlerdir.224 Zaten bu dönemde mahalli kamu 

hizmetlerinin önemli bir kısmı “ferdiyetçilik sistemi” ile yani gönüllü bireylerin 

girişimleri ile yürütülmüştür.225 Kadılar bu görevleri 1826 yılına kadar 

sürdürmüşlerdir.226 Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması sanayileşme ve 

kentleşmenin artışı ile birlikte kadıların denetim görevi, başkentte “ihtisap 

nazırlığı”na ve illerde “ihtisap müdürlüğü”ne devredilmiştir.227 İhtisap 

müdürlükleri; esnafı, başka şehirlerden göç edenleri, ticari ilişkileri, kamu 

düzenini ve benzeri konularda denetim görevi yürütmüşlerdir.228 

Osmanlı Devleti’nin klasik döneminde merkeziyetçi yapı sözkonusu 

değildir.229 Bu bağlamda, Tanzimat dönemi ile birlikte getirilen düzenlemeler 

doğrudan mahalli idareleri düzenlemek ve güçlendirmek amacıyla değil, 

aksine güçlü bir merkezi idare tesis etmek amacıyla yapılmıştır.230 Nitekim 

mahalli idareler konusunda Batı ülkeleri araştırılırken mahalli idarelerin 

                                                
222  Avarız sandığı yöre halkının finanse ettiği ve çarşıların temizliği, çeşme, su yolu, kanalizasyon 

ve benzeri işlerin görüldüğü bir yerel örgütlenmedir.  
223  Nalbant, s. 118. 
224  Tekeli, İlhan, “Cumhuriyet Döneminde (1923-1973) Türkiye’de Belediyeciliğin Evrimi”, , 

Ergun TÜRKCAN, Ed., Türkiye’de Belediyeciliğin Evrimi, Belediyecilik Araştırma Projesi 1. 
Kitap, Türk İdareciler Derneği, Ankara, 1978, s. 29. 

225  Ergin, Osman, Türk İmar Tarihinde Vakıflar, Belediyeler, Patrikhaneler, Siyasi İlimler 
Mecmuası Yayını, Türkiye Basımevi, İstanbul, 1944, s. 4 vd, Tümerkan, Sıdık, Türkiye’de 
Belediyeler, İçişleri Bakanlığı Yayını, İstanbul, 1946, s. 6. 

226  Kadılar mahalli hizmetleri yeniçeriler aracılığıyla veya doğrudan yeniçerilere 
gördürmekteydiler. Bu tarihte Yeniçeri Ocağı kaldırıldığı için kadıların bu hizmetleri yürütme 
imkanı kalmadı. Ortaylı, İdare Tarihi, s. 203. 

227  Tekeli, Cumhuriyet, s. 30. 
228  Ortaylı, İdare Tarihi, s. 203-204. 
229  Ortaylı, İdare Tarihi, s. 287-302. 
230  Ortaylı, İdare Tarihi, s. 287-302. 
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güçlü olduğu İngiliz sistemi yerine, güçlü merkezi yapısı olan Fransız 

sistemi231 benimsenmiştir.232  

Tanzimat döneminde, kanuni düzenlemeler (1840 Nizamnamesi, 1864 

ve 1871 Vilayet Nizamnameleri) ile taşra teşkilatında yenilikler getirilmiştir. 

Bu nizamnameler ile taşradaki kamu görevlileri yanında yardımcı nitelikte 

meclisler oluşturulmaya başlanmıştır. Bu meclisler, Muhassılık Meclisi, 

Memleket Meclisi, Eyalet Meclisi, Sancak Meclisi, Küçük Meclis vb adlarla 

Vilayet İdare Meclislerine kadar varlıklarını sürdürmüştür. Vilayet İdare 

Meclisleri günümüz anlamında mahalli idarelerin temelini oluşturmaktadır.233 

Nalbant’a göre bu meclisler daha çok, kaymakam, kadı ve alt görevlileri 

denetlemek; vergi ve mali işlerde denetleme ve karar vermek; güvenlik, 

eğitim, imar gibi konularda denetim yapmak gibi mülki ve yerel işlerde 

denetim organı olarak öngörülmüştür ve dolayısıyla mahalli idare niteliğinde 

değildirler.234  

Vilayetin alt kademesi olan sancak ve kazalarda da benzer idare 

meclisleri faaliyet yürütmüşlerdir. Bu meclisler, mahalli nitelikli bayındırlık, 

eğitim, vergi gibi konularda merkezi idareye yardımcı organ 

niteliğindedirler.235 Bugünkü il genel meclislerinin ilk uygulaması ise yine 

Tanzimat döneminde başlayan ve yılda bir kez toplanan ve livalardan gelen 

temsilcilerden oluşan Meclis-i Umumi-i Vilayet’tir.236 1913 tarihli İdareyi 

Umumiye-i Vilayat Kanunu Muvakkati ile günümüzdeki il genel idaresi ve il 

özel idaresi sistemi başlatılmıştır.237 Bu Kanun ile gevşek yapıya karşı 

                                                
231  Yayla, Yönetim İlkeleri, s. 54. 
232  Bu dönemde hükümet edenlerin merkezileşme eğilimine karşılık bazı fırkalar (Hürriyet ve İtilaf 

Fırkası, Prens Sabahaddin) ve yabancılar (G.C. Scalieri) siyasi veya idari bakımdan yerel 
idarelerin güçlendirilmesi yönünde fikir ve çaba içerisinde olmuşlardır. Yayla, Yönetim İlkeleri, 
s. 63-80. 

233  Ortaylı, İlber, Tanzimattan Sonra Mahalli İdareler, TODAİE, Ankara, 1974, s. 15. 
234  Nalbant, s. 124. 
235  Ortaylı, İmparatorluk Dönemi, s. 12. 
236  Ortaylı, İmparatorluk Dönemi, s. 12. 
237  “Osmanlı’da yerinden yönetim anlayışı iki temel kavrama bağlıydı: Görevler ayrımı ve belediye 

işleri. … 1961 ve 1982 Anayasaları ise, bu iki kavramı birleştirmiş ve yerinden yönetim ilkesini 
öngörmüştür.” Nalbant, s. 165. 
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çıkılarak güçlü bir merkez oluşturulmaya çalışılmış, fakat mahalli idarelere 

de önem verilmiştir. Geçici amaçla çıkarılsa da bu Kanun yaklaşık yüzyıl 

yürürlükte kalmıştır. 

Köyler, Osmanlı Devleti klasik döneminden beri mahalli yönetim birimi 

olarak varlığını sürdürmüştür.238 Tarihte, Köy yönetimindeki dini unsurların 

varlığı dışında günümüz köy yönetiminden farklılığı bulunmamaktadır. 

Osmanlı Devleti klasik döneminde mahalli hizmetlerin vakıf ve benzeri 

gönüllülerce yürütülmesine karşın, 19. yüzyıldan itibaren kamu hizmetlerinin 

artması ve karmaşıklaşması; şehirlerin modernleşmesi ve ekonomik 

gelişmeler nedeniyle mahalli hizmetlerin görülmesinde sistemli bir 

örgütlenme ihtiyacı doğmuştur. Bu ihtiyaç belediye şeklinde örgütlenmenin 

temel sebebi olarak gösterilebilir. 239 

İlk belediye “İstanbul Şehremaneti” adıyla 1854 tarihli Nizamname ile 

İstanbul’da kurulmuştur. Bu Nizamnameye göre belediyenin başkanı 

(şehremini) ve meclisi (şehremaneti meclisi) bulunmaktadır. Daha sonra 

1864 Nizamnamesi ile İzmir Belediyesi ve 1867 Talimatnamesi ile de diğer 

belediyeler ortaya çıkmıştır. 

1876 Kanunu Esasi de doğrudan mahalli idarelerin varlığını 

düzenlemiştir. Kanuni Esasiye’ye göre mahalli kamu hizmetleri başkent ve 

taşrada kurulacak belediyeler vasıtasıyla yürütülecek ve belediyelerin 

kuruluşu, görevleri, üyelerinin tespiti çıkarılacak kanunla belirtilecektir.240 

Kanunu Esasi’nin bu düzenlemesinden sonra, 1877 tarihli Vilayet 

Belediye Kanunu ile tüm örgüt ve işleyişi bakımından çağdaş anlamda bir 

belediye sistemi getirilmiştir. Bu kanun ile “cemiyeti belediye” adlı yeni bir 

organ öngörülmüştür. Bu organ, belediye meclisi üyeleri ve belediyenin 

                                                
238  Ortaylı, İmparatorluk Dönemi, s. 15. 
239  Ortaylı, İmparatorluk Dönemi, s. 16-20, Nalbant, s. 136. 
240  1876 Kanun-i Esasi’nin 112 maddesi şöyledir: “Umuru belediye Dersaadet ve taşralarda 

bilintihap teşkil olunacak Devairi Belediye Meclislerile idare olunacak ve bu dairelerin sureti 
teşkili ve vezaifi ve âzasının sureti intihabı kanunu mahsus ile tâyin kılınacaktır.” 
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bulunduğu mülki birimin idare meclisinden oluşmaktadır. Cemiyeti belediye, 

bütçeye ilişkin karar alma ve denetleme yetkisine sahiptir. 241  

Tüm bu yasal düzenlemelere karşın, bu dönemde belediyelerin yeterli 

gelir ve personelinin bulunmaması ve merkezi idarenin ağır idari vesayet 

denetimi belediyelerin tam anlamıyla olgunlaşmasını engellemiştir.242 

Nihayet 1930 tarihinde 1580 sayılı Belediye Kanunu çıkarılmıştır. 

 

B. İDARİ VESAYET YETKİSİNİN DAYANAĞI 

İdari vesayet yetkisi gerek ulusal gerekse uluslararası hukukta kanuni 

dayanağı bulunan bir müessesedir. Burada idari vesayet yetkisinin temel 

dayanakları olan uluslararası belgeler ve ulusal düzenlemelere 

değinilecektir. 

1.  Uluslararası Belgeler 

Mahalli idareler uluslararası düzenlemelere konu teşkil etmektedir. Bu 

konuda en önemli belge, Avrupa Mahalli İdareler Özerklik Şartı’dır. 

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın 8. maddesi idari denetimi 

düzenlemektedir. Bu maddeye göre, yerel makamların her türlü idari 

denetimi ancak kanunla veya anayasa ile belirlenmiş durumlarda ve 

yöntemlerle yapılır. İdari denetim sadece kanuni ve anayasal ilkelere 

uygunluk sağlamak amacıyla gerçekleştirilmelidir. Merkezi idarenin 

yerindelik denetimi yapabileceği de bu maddede düzenlenmiştir. Bu 

hükümler Türkiye tarafından uygun bulunmuştur.  

Şartta, mahalli idareleri denetleyen makamın müdahalesinden koruma 

ve mahalli idarelerin denetiminde oranlılık ilkesi getirme bakımından 

hükümler yer almaktadır. Fakat bu hükümler Şart’ın bugüne kadar TBMM 

                                                
241  Nalbant, s. 138-140. 
242  Ortaylı, İmparatorluk Dönemi, s. 22. 
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tarafından uygun bulma yasası çıkarılmadığından bu hükümler henüz 

ülkemiz bakımından bağlayıcılık kazanmamıştır. 

 

2.  Anayasal Dayanak 

Genelde mahalli idarelerin varlığı özelde ise mahalli idareler üzerinde 

uygulanacak idari vesayet denetimi bakımından dünyada üç ana yöntem 

uygulanmaktadır. Bunlardan birinde mahalli idareler idari kararlar ile 

düzenlenmektedir. Bir diğerinde ise mahalli idarelerle ilgili düzenlemelerin 

kaynağı kanunlar tarafından şekillendirilmektedir. Türkiye’de de uygulanan 

üçüncü sistemde ise mahalli idarelerin varlığı ve merkezi idare ile ilişkileri en 

üst norm olan anayasalarda doğrudan düzenlenmektedir.243 Mahalli 

idarelerin güvence altına alınması bakımından bu üçüncü yöntemin faydalı; 

değişkenliği engellemesi bakımından ise zararlı olduğu söylenebilir.244 Bu 

bağlamda anayasal dayanak konusu 1982 Anayasası öncesi ve sonrası 

esas alınarak iki kısımda ele alınacaktır. 

a) 1982 Anayasası’ndan Önceki Durum 

1876 Kanunu Esasi’nin 112. maddesinde belediye idaresi 

düzenlenmiştir. Buna göre başkent ve taşrada kurulacak belediye 

idarelerinin, kurulması, görevleri ve üyelerinin yetkilerinin kanunla 

belirlenmesi öngörülmüştür. Görüldüğü üzere belediyelerin denetimi 

konusunda Kanunu Esasi döneminde anayasal düzeyde herhangi bir 

düzenleme yapılmamıştır. 

1921 Anayasası’nın 11. maddesine göre illerin, 16. maddesine göre ise 

nahiyelerin tüzelkişiliği ve özerkliği bulunmaktadır. 14. madde valinin mahalli 

idareler üzerindeki denetim yetkisi düzenlenmiştir. Madde metni şöyledir: 

“Madde 14.- Vilâyete Büyük Millet Meclisinin vekili ve mümessili olmak 
                                                
243  Maddick, Henry, Democracy, Decentralisation and Development, Asia Publishing House, New 

York, 1963, s. 107. 
244  Maddick, s. 112. 
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üzere vali bulunur. Vali, Büyük Millet Meclisi Hükümeti tarafından tâyin 

olunup vazifesi devletin umumi ve müşterek vazaifini rüyet etmektir. Vali 

yalnız devletin umumi vazaifiyle mahallî vazaif arasında tearuz vukuunda 

müdahale eder.” 

Hükme göre vali, devlet idaresi ile il mahalli idaresi arasında görev 

bakımından bir çatışma olması durumunda müdahale yetkisine sahiptir. 

Devlet idaresi ile mahalli idare arasında bir görev çatışması sözkonusu 

olduğunda valinin devletin umumi yararını korumak amacıyla çözümü devlet 

idaresi lehine olacağı açıktır. Bu halde, bu müdahale belediye kararının 

iptali veya değiştirilmesi şeklinde bir sonuç doğuracaktır. Bu nedenle bu 

hükmün mahalli idare üzerinde bir idari vesayet yetkisi öngördüğü 

söylenebilir. İdari vesayet yetkisinin ilk defa bu hükümle birlikte anayasal 

düzeyde düzenlenmiştir. Dikkat edilmesi gereken husus, maddedeki “yalnız” 

ibaresi nedeniyle, valiye idari vesayet yetkisi verilirken bu yetkinin konu 

bakımından sınırlandırılmış olduğudur. Bu hükümden çıkan bir sonuç da 

valiye, mahalli idarelerin sadece görevleri üzerinde bir denetim yetkisi 

vermiş olduğudur.245 Hüküm, görevler dışında mahalli idarelerin organ ve 

üyelerini kapsamamaktadır. Fakat mahalli idare organlarının belli kararlar 

üzerinde ısrar etmesi durumunda veya yine belli konularda sürekli olarak 

merkezi idareyle çatışacak şekilde karar vermeleri durumunda valinin bu 

çatışmayı önlemek bakımından organlar üzerinde de denetim yapacağı 

yönünde bir sonuç çıkarılabilir. Çatışma bulunmadığı durumlarda ise mahalli 

idare kararlarının herhangi bir onaya veya izne tabi tutulmadığı 

anlaşılmaktadır.246 

1921 Anayasası’nın “Umumi Müfettişlik mıntakalarının umumi surette 

asayişinin temini ve umum devair muamelâtının teftişi, Umumi Müfettişlik 
                                                
245  Teşkilatı Esasiye Kanunu tasarısının TBMM’de görüşülmesi sırasında, komisyon sözcüsü Vehbi 

Bey, idari vesayet denetimin kapsamını “… valileri, mahalli idarelerde yalnız nazır vaziyetinde, 
yani karşıdan bakıcı, onların vaziyetini tetkik edici ve gördüklerini merkezi hükümete bildirici 
vaziyetinde kabul ettik” şeklinde açıklamaktadır. Yayla, Yönetim İlkeleri, s. 125. 

246  Yayla, Yönetim İlkeleri, s. 124; Memiş, Emin, Milli Mücadelenin Hukukileşme Süreci, Filiz 
Kitapevi, İstanbul, 1999, s. 419, Bu dönemde halkçılık ilkesine verilen önem “idari ademi 
merkeziyet” ilkesine sirayet etmiş ve bu iki ilke özdeşleştirilmiştir. Memiş, s. 325. 
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mıntakasındaki vilâyetlerin müşterek işlerinde ahengin tanzimi vazifesi 

umumi müfettişlere mevdudur. Umumi müfettişler Devletin umumi vazaifiyle 

mahallî idarelere ait vazaif ve mukarreratı daimî surette murakaba ederler.” 

hükmünü içeren 23. maddesi ile Umumi Müfettişlik adıyla bir başka idari 

teşkilat öngörülmüştür. 

Birden fazla ilin birleşmesi ile oluşan umumi müfettişlikler bir bölge 

taşra idaresi olarak, valiler gibi mahalli idareler üzerinde idari vesayet 

yetkisine sahiptiler.247 Umumi müfettişliklerin yetkisi konu bakımından 

valilerin yetkisinden geniş olarak düzenlenmiştir. Valiler, merkezi idare ile 

mahalli idareler arasında görev bakımından bir çatışma olması durumunda 

bir müdahale yetkisine sahipken; umumi müfettişlikler hem görevler 

bakımından hem de kararlar bakımından bir denetime sahiptir. Umumi 

müfettişler ile valilerin yaptığı denetim yetkisi açısından bir diğer fark ise 

valiler idari denetimi sadece merkezi idare ile mahalli idare arasında 

çatışma çıkması durumunda müdahale ederken; umumi müfettişler mahalli 

idareler üzerinde sürekli bir idari denetim yetkisi ile yetkilendirilmeleridir. 

Yayla’ya göre,248 valinin denetim yetkisi sadece vilayet özel idaresi ile 

sınırlıyken umumi müfettişliklerin denetim yetkisi tüm mahalli idareleri 

(vilayet özel idaresi, nahiyeler, köyler) kapsamaktadır. Anayasaya sistematik 

yorum ile baktığımızda bu fikre katılmak mümkündür. Ayrıca valilerin sadece 

vilayet özel idaresi üzerinde bir denetim uygulayacakları yönünde bir 

kısıtlayıcı hüküm de bulunmamaktadır. Aksine Anayasada “mahalli” ibaresi 

bulunmaktadır ve bu ibare özel idare, nahiye ve köyleri kapsamaktadır. 

Diğer yandan umumi müfettişliklerin amacı coğrafi olarak bir bölge idaresi 

kurmaktan ziyade, ekonomik ve sosyal hedeflere yöneliktir. Bu bakımdan 

umumi müfettişlikler asıl olarak, kamu düzenin sağlanması, kanunların iller 

arasında yeknesak şekilde uygulanması ve mahalli idarelerin görev ve 

kararlarının sürekli denetlenmesi amacıyla kurulmuşlardır. 

                                                
247  Yıldırım, Ramazan, İdare Hukuku Açısından GAP, Cemre Yayınları, Diyarbakır, 2000, s. 94 vd. 
248  Yayla, Yönetim İlkeleri, s. 122. 



 

 

92

 

Yayla, umumi müfettişliklerin yaptığı denetimi idari vesayet denetimi 

açısından şu şekilde yorumlamaktadır: 

“Umumi müfettişler, hem merkezi, hem de mahalli işleri, görevleri 

denetleyeceklerdir. Yani, tek tek iş ya da işlem ayırımı yapılmamış, genel bir 

yetki verilmiştir. Genel nitelikteki bu yetkiye dayanan denetimin bilinen idari 

vesayet olduğu söylenemez. Umumi müfettişliklerin denetim yetkisi, 

herhalde, merkezi idare birim ve daireleri üzerinde sahip olacakları denetim 

yetkisinden daha fazla olmayacaktır. Hatta, m.23, ‘umum devair 

muamelatının teftişi’ diyerek, merkezi idare açısından bu denetimin daha 

geniş olacağını… göstermektedir.”249 

Yayla’nın umumi müfettişlerin denetiminin genel nitelikte olması 

nedeniyle, bunun idari vesayet denetimi olmayacağı düşüncesine ihtiyatlı 

yaklaşmak gerekir. Çünkü 1921 Anayasası’ndaki bu hükmümü hem 

günümüz anlamında mahalli idarelerin bulunmayışı hem de bu dönemde 

mali, idari ve kolluk gibi denetim araç ve yöntemlerinin açık bir şekilde 

ayrılmayışı gerçekleri göz önünde bulundurarak değerlendirmek 

gerekmektedir. Bu durum göz önüne alınırsa, umumi müfettişlere ve valilere 

yükletilen bu denetimlerin bugünkü anlamda idari vesayet yetkisini de 

kapsadığını söyleyebiliriz. 

Mahalli idarelerin denetimi bakımından 1924 Anayasası’nda herhangi 

bir hüküm yer almamaktadır. 

1961 Anayasası idari vesayet yetkisini doğrudan düzenlememiştir. 

Anayasanın 112. maddesinde “idarenin kuruluş ve görevleriyle bir 

bütünlüğü” ilkesi ve 116. maddenin son fıkrasında mahalli idarelerin 

“merkezî idare ile karşılıklı bağ ve ilgileri” düzenlenmiştir. Buradaki “bağ” ve 

“ilgi” kavramlarının teknik olarak bir kamu tüzelkişinin merkezle olan 

yakınlığını, yani “bağlı kuruluş” veya “ilgili kuruluş” olmasını ifade ettiği 

söylenebilir. Fakat, bu hükümlerden çıkan daha doğru sonuç “karşılıklı” 

                                                
249  Yayla, Yönetim İlkeleri, s. 129,130. 
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ibaresi de dikkate alındığında merkezi idare ile mahalli idareler arasındaki 

karşılıklı bağ ve ilginin geniş manada bir idari vesayet denetim olduğudur. 

Bu sonuca varmamızın bir diğer sebebi ise Anayasanın 116/3. maddesinde 

mahallî idarelerin seçilmiş organlarının organlık sıfatını kazanma ve 

kaybetmeleri konusundaki denetimin, ancak yargı yolu ile yapılacağı 

emredilerek bu bakımdan mahalli idareler üzerinde idari vesayet yetkisi 

kurulamayacağı şeklindeki düzenlemedir.  

 

b) 1982 Anayasası’ndaki Durum 

İdari vesayet yetkisi ilk defa açıkça 1982 Anayasasında yer almıştır. 

1961 Anayasası döneminde idari vesayet yetkisinin, bir istisna dışında tüm 

diğer kamu tüzelkişilikleri üzerinde varlığı kabul edilmekle birlikte, 1982 

Anayasasında idari vesayet yetkisi sadece mahalli idareleri kapsayacak 

şekilde düzenlenmiştir. Yani idari vesayet yetkisi il özel idaresi, belediye ve 

köyler üzerinde kullanılan özel bir idari yetki olarak düzenlenmiştir.  

1982 Anayasasının 127/5 hükmüne göre “merkezi idare, mahallî 

idareler üzerinde, mahallî hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun 

şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının 

korunması ve mahallî ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla, 

kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde idarî vesayet yetkisine 

sahiptir.”  

1961 Anayasası’na tepki hükümleri içeren 1982 Anayasası, öngördüğü 

bazı kurumlar itibariyle rasyonel bir anayasa olarak tanımlanmaktadır.250 Bu 

bağlamda, 1961 Anayasası’nda değinilmeyen ve anayasal bir kurum niteliği 

                                                
250  Özbudun, s. 52., Atar, Yavuz, Türk Anayasa Hukuku, 2. Baskı, Mimoza Yayınları, Konya, 

2002, s. 40. 
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taşımayan251 “idari vesayet yetkisi” ayrıntılı sayılabilecek bir şekilde 1982 

Anayasası’nda düzenlenmiştir.252  

Merkezi idarenin mahalli idareler üzerinde idari vesayet yetkisine sahip 

olduğu açıkça Anayasada düzenlenmiştir. Bundan dolayı kanun koyucu, bu 

yetkiyi kanunlarla hizmet yerinden yönetim idarelerini kapsayacak şekilde 

yorumlaması isabetli değildir. Çünkü idari vesayet yetkisi, sadece mahalli 

idarelere Anayasa ile tanınmış ve güvence altına alınmış bulunan özerkliğin 

bir istisnasıdır. Başka bir ifadeyle, mahalli idarelerin özerkliği kural ve 

merkezi idarenin bu idareler üzerindeki idari vesayet yetkisi ise istisnadır. 

Her müstesna yetki gibi vesayet yetkisi sınırlı bir şekilde ve açık kanuni bir 

düzenleme ile kullanılmalıdır. Anayasanın vurgusu da bu yöndedir.  

1982 Anayasası’nın sadece mahalli idareler üzerinde idari vesayet 

yetkisini düzenlemesi farklı yorumlara yol açacak niteliktedir. 

 İlk olarak, Anayasanın bu hükmünü lafzi bakımdan ele aldığımızda 

kanun koyucu idari vesayet yetkisini sadece mahalli idarelere hasrettiğini 

görmekteyiz. Anayasa mahalli idareler dışındaki kamu tüzelkişilikleri 

üzerinde yapılan denetimleri idari vesayet yetkisi olarak nitelendirmemiştir. 

Anayasanın diğer kamu tüzelkişilikleri yani, hizmet yerinden yönetimleri 

bakımından başka denetim şekilleri öngörmesi bu bakış açımızı 

desteklemektedir.  

İkinci olarak, Anayasa, idari vesayet denetimini sadece mahalli idareler 

için “teknik bir idari denetim”253 türü olarak belirlemiştir. İdari vesayet 

denetiminin “teknik” nitelikte olması onun amaç ve kapsam olarak 

açıklanması ve esas ve usul bakımından kanuni güvenceye tabi 

kılınmasından kaynaklanmaktadır. Bu, mahalli idarelerin özerkliğine verilen 

                                                
251  Duran, Lütfi, “Türkiye’de Bağımsız İdari Otoriteler”, AİD, c. 30, S. 1, 1997, s. 9. 
252  Duran’a göre, 1961 Anayasası döneminde özerk üniversitelerin özellikle bütçe ve kesin hesap 

kanunlarının TBMM’de görüşülmesi sırasında, Milli Eğitim Bakanlarının sorulara muhatap 
olmaktan kaçınmaları bu kurumun Anayasada düzenlenmesinin sebeplerindendir. Duran, 
Bağımsız, s. 9. 

253  Ulusoy, Ali, “Bağımsız İdari Kurumlar”, Danıştay Dergisi, S.100, 1999, s. 14. 
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önemle de doğrudan ilgilidir. 254 Hizmet yerinden yönetimlere baktığımızda 

bunlara ilişkin olarak Anayasada yalnızca bir idari denetim yapılması 

öngörülmüş ve bu denetimin içeriği belirlenmemiştir.255 

Üçüncü olarak, Anayasada tüm kamu tüzelkişilikler üzerinde idari 

denetim öngörülmüştür. İdari vesayet yetkisi düzenlenirken diğer 

denetimlerden farklı olarak amaç bakımından bir sınırlama getirilmiştir. 

Mahalli idareler üzerindeki idari vesayet yetkisi ancak Anayasanın 127/5 

fıkrasında belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılabilir.  Buna karşın diğer 

kamu tüzelkişiler üzerindeki denetimlerde amaç bakımından herhangi bir 

sınırlama bulunmamaktadır. 

Merkezi idarenin, mahalli idareler dışındaki kamu tüzelkişileri üzerinde 

kullanacağı idari denetim yetkisi, Anayasa’nın 123. maddesindeki “idare, 

kuruluş ve görevleriyle bir bütündür” hükmüne dayandırılabilir.256 Bundan 

dolayı, idari vesayet denetimi dışındaki denetim türleri bakımından yani, 

mali denetim ve hizmet yerinden yönetimleri üzerindeki idari denetim 

bakımından idarenin bütünlüğü ve kamu yararı ilkeleri de göz önüne 

alınarak kanuni dayanağın zorunlu olmadığını söyleyebiliriz.257 Fakat 

Anayasa’nın 127/5 hükmü karşısında, idari vesayet yetkisi bakımından 

kanuni dayanağın zorunlu olmadığı ileri sürülemez. 

Anayasa’nın 123/1 hükmü ile 127/5 hükmünü karşılaştırdığımızda şu 

sonuçlara ulaşabiliriz. İlk olarak, mahalli idareler üzerinde idari vesayet 

yetkisi kullanılırken kanunilik şartı hiçbir şekilde ihmal edilemez. Mahalli 

idareler dışındaki kamu tüzelkişileri bakımından ise idari denetimlerde 

kanuni zorunluluk bulunmamaktadır. İdarenin bütünlüğünün gereği olarak da 

idari denetim yapılabilir. 

                                                
254  Arslan, İdari Vesayet, s. 30, Günday, İdare Hukuku, s. 75. 
255  Ulusoy, Bağımsız, s. 14. 
256  Günday, İdare Hukuku, s. 75. 
257  Arslan, İdari Vesayet, s. 31. 



 

 

96

 

İkinci olarak, mahalli idareler dışındaki kamu tüzelkişileri bakımından 

idari denetim yapılırken idarenin bütünlüğü tek başına yeterli bir amaç 

olarak gösterilebilecektir. Mahalli idareler bakımından ise idarenin bütünlüğü 

amacı yanında, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının 

korunması ve mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amaçları da 

birlikte bulunacaktır. Burada hükmün ele alınış biçiminden birden fazla 

amacın sayılması “genişlik” sağlar gibi görünse de aslında her idari vesayet 

yetkisinin kullanımında bu dört amacın birlikte bulunması gerektiği 

düşünüldüğünde burada bir “kısıtlılık” olduğu görülecektir. 

Buna paralel olarak idari vesayet yetkisi daha özerk kuruluş 

niteliğindeki mahalli idareler üzerinde gerçekleştiğinden denetimin kapsamı 

daha dar olmalıdır. Demokratik açıdan ve Anayasada mahalli idarelere 

verilen önem258 nedeniyle mahalli idarelerin özerkliklerinin korunması hizmet 

yerinden yönetim örgütlerinin özerk olmalarından daha önemlidir. Bu 

nedenledir ki 1982 Anayasası idari vesayet yetkisini amaç bakımından 

kısıtlamış ve esas ve usullerin yalnızca kanunla düzenleneceğini kayıt altına 

almıştır. Böyle bir kayıt diğer idari denetim türleri için sözkonusu değildir.  

                                                
258  Almanya’da mahalli idareler üzerindeki idari denetim eyalet düzeyinde (Länder) yapılmaktadır. 

Federal idare, yerel yönetimler üzerinde doğrudan denetim yetkisi kullanmamaktadır. Federal 
Anayasanın 28. maddesi belediye, ilçe ve köyleri yerel yönetim birimleri olarak güvence altına 
almış ve bu yerel yönetimlerin kendi coğrafi sınırları içerisindeki kamu hizmetlerini yürütmeleri 
bakımından genel görevli organlar olarak belirlemiştir. Bu federal güvence dışında yerel 
yönetimler için yasal düzenleme yetkisi federe idarelere (Länder) aittir. Almanya’da federal 
anayasada yerel yönetimler için bu denli bir güvencenin öngörülmesi, bu ülkedeki siyasi federal 
yapının idari alanda izdüşümüdür. (Gunlicks, s. 46.) Amerika’da da Almanya’da olduğu gibi 
denetim eyalet düzeyinde yapılmaktadır. Federal Anayasada mahalli idarelere ilişkin doğrudan 
bir hüküm bulunmamaktadır. Federal hükümetin mahalli idareler üzerindeki denetimi eyalet 
düzeyinde olmakla birlikte bazı durumlarda mahalli idarelerin Federal hükümetten onay alması 
gereken kararlar da bulunmaktadır. Aydın, Ahmet Sezai, “Amerika Birleşik Devletlerinde 
Federal Devlet-Eyalet ve Belediye İlişkileri”, İller ve Belediyeler Dergisi, C.28, S.316, 1972, s. 
70. Federal Hükümet mali kaynakların dağıtım ve denetimini doğrudan doğruya 
yapabilmektedir. Mahalli idarelerin denetimi, kural olarak eyalet düzeyinde yapıldığından her 
eyaletin kendine özgü mahalli idareleri ve dolayısıyla mahalli idare denetimi söz konusudur. Bu 
denetim genellikle fonksiyonel biçimde olmakta ve her kamu hizmeti, eyaletin ilgili bakanlığı 
tarafından denetlenmektedir. Örneğin sağlık kamu hizmetleri sağlık bakanlığı tarafından; eğitim 
kamu hizmetleri eğitim bakanlığı tarafından denetlenmektedir. Blair, George S., Government at 
The Gross-Roots, 3. Edition, Palisades Publishers, California, 1981, s. 27 vd, Aydın, s. 72. 
Eyalet hükümeti, bazı konularda mahalli idarenin kararlarını izin vermek, yasaklamak, şarta 
bağlamak, belli görevlilerin atamasını yapmak suretiyle denetlemektedir. Aydın, s. 73 
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İdari vesayet yetkisinin Anayasa’da açıkça düzenlenmesi bakımından 

her iki yazar mahalli idarelerin özerkliğini dikkate alarak değerlendirme 

yapmış olsa da Yayla’ya göre, idari vesayet yetkisinin kapsamının doğrudan 

Anayasada düzenlenmesi olumlu bir düzenleme;259 Soysal’a göre ise bu 

“geriye gidiş sayılabilecek bir adım”, yani olumsuz bir düzenlemedir.260  

Yayla düşüncesini şu görüşe dayandırmaktadır: 1961 Anayasası’nda 

“merkezi idare denetiminin kanun koyucuya bırakılması” mahalli idarelerin 

anayasal güvencelerini zayıflatmıştır. Kanun koyucunun yetki alanı dışında 

kalan ve gerçek anayasal güvence altında olan sadece, il, belediye ve 

köylerin bir tür olarak varlıklarının korunmasıdır. Oysaki mahalli idarelerin 

sadece varlıkları değil, mahiyetleri de anayasal güvence altına 

alınmalıdır.261  

Soysal ise eserinde görüşünü açıklığa kavuşturmamıştır. Muhtemeldir 

ki o, Anayasadaki idari vesayet denetimini ağır bir denetim bulduğundan 

dolayı bu düzenlemeyi mahalli idare özerkliği bakımından bir geri adım 

olarak değerlendirmektedir.262 

 

3.  Yasal Dayanak 

Özerklikleri esas olarak kabul edilmesi nedeniyle mahalli idareler 

üzerindeki idari vesayet yetkisi kanunla verilir ve denetim mutlak surette 

kanuna dayanır. Kanun hem yetkiyi verir hem de sınırlarını belirler. İdari 

vesayet yetkisi kanunun doğar ve merkezi idare kanunun verdiği bu yetkiyi 

aşamaz.263 Kanunun her zaman idari vesayet yetkisinin nasıl kullanılacağını 

belirlemesi, idarenin düzenleyici işlemler tesis etmesine ihtiyaç bırakmaz. 

                                                
259  Yayla, Yönetim İlkeleri, s. 18. 
260  Soysal, 100 Soru, s. 354. 
261  Yayla, Yönetim İlkeleri, s. 18. 
262  Soysal, 100 Soru, s. 354. 
263  Arslan, İdari Vesayet, s. 31, Bailey, s. 387; Akyılmaz, İdare Hukuku, s. 127; Davies, Keith, 

Local Government Law, Butterworths, London, 1983, s. 222-223. 
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İdare hukukunda idari organların yetki verilmediği sürece yetkisiz kabul 

edilmeleri bu anlamda yasallık ilkesi ile uyum içindedir. 

Anayasa Mahkemesi, idari vesayet yetkisinin kanuna dayanması 

gerektiğini kararlarında özellikle vurgulamaktadır. Mahkemeye göre “idari 

vesayet, merkezden yönetimin yerel yönetimler üzerinde yapabileceği ve 

yasa ile düzenlenmesi gereken bir yetkidir… idari vesayet yetkisi, yasal bir 

düzenlemeyi gerektirmekte, yasallık vazgeçilmez bir koşul olmaktadır” 264. 

Anayasa Mahkemesi, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 3394 sayılı Kanun 

ile değişik 9. maddesiyle idari vesayet yetkisinin Bakanlığa verilmesini 

Anayasaya aykırı saymıştır. İptal edilen Kanunda, Bakanlığa, gerekli 

görülen hallerde, kamu yapıları ile ilgili imar plânı ve değişikliklerini, umumî 

hayata müessir âfetler dolayısıyla veya toplu konut uygulaması veya 

Gecekondu Kanunu’nun uygulanması amacıyla yapılması gereken plânların 

ve plân değişikliklerini, birden fazla belediyeyi ilgilendiren metropoliten imar 

plânlarının veya içerisinden veya civarından demiryolu veya karayolu geçen, 

hava meydanı bulunan veya havayolu veya denizyolu bağlantısı bulunan 

yerlerdeki imar ve yerleşme plânlarının tamamını veya bir kısmını, ilgili 

belediyelere veya diğer idarelere bu yolda bilgi vererek ve gerektiğinde 

işbirliği sağlayarak yapmaya, yaptırmaya, değiştirmeye ve re’sen 

onaylamaya yetki verilmiştir. Mahkeme, iptal gerekçesinde, merkezî 

yönetimin plânlamayı parsel düzeyine kadar düzenleyebilmesi, mahalli 

idarelerin kanun ile kendilerine verilen plânlama yetkilerini mahalli 

gereksinimlere göre kullanmalarını olanaksız duruma düşüreceğini 

belirtmiştir. Mahkemeye göre, kanunda mahalli idarelere ait olan yetkilerin 

geçici olarak alınabileceği belirtilmekle birlikte bunun için bir sınırlama 

getirilmemesi, bu yetkilerin merkezî yönetimce çok uzun süre kullanılması 

                                                
264  Anayasa Mahkemesi, 22.06.1988, E.1987/18, K.1988/23, KBB. 
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olanağı vermekte ve bu durum idari vesayet yetkisinin Anayasal kapsamını 

aşmak ve gelişigüzel biçimde el atmaktır.265 

Anayasa Mahkemesi bir başka kararıyla, 3360 sayılı Kanunun 2. 

maddesiyle önceki İl Özel İdaresi Kanunu’nun 78. maddesine eklenen “il 

özel idarelerinin görevli olduğu mahallî ve müşterek ihtiyaçların kapsamı ve 

sınırı Bakanlar Kurulunca tespit olunur” biçimindeki düzenlemeyi 

Anayasa’ya aykırı bulmuştur. Mahkeme’ye göre, idarî vesayet yetkisi, 

merkezden idarenin mahalli idareler üzerinde yapabileceği ve kanun ile 

düzenlenmesi gereken bir denetim yetkisi olup, sınırsız ve takdire bağlı 

değildir. Oysa getirilen düzenleme, Bakanlar Kurulu’na, genel, sınırsız, 

takdire bağlı, zaman içinde sık sık değişebilen, hiyerarşi benzeri, ölçütleri 

belirsiz bir yetki tanımaktadır. İdarî vesayet yetkisini de aşan bu hükmün 

Anayasa’nın 127. maddesinin 5. fıkrasına aykırılığı açıktır.266 Sözkonusu 

kararda olduğu gibi merkezi idareye genel ve belirsiz yetki verilmesinin 

Anayasa Mahkemesi tarafından dikkate alınması doğru bir yaklaşımdır. 

Anayasa Mahkemesi, 3360 sayılı Kanun’un 5. maddesi ile önceki İl 

Özel İdaresi Kanunu’nun 84. maddesinde ikinci fıkra olarak yer alan “il özel 

idaresi bütçesinin hazırlanması, il daimî encümenince incelenmesi, il genel 

meclisinde görüşülmesi ve kabulüne dair usul, esas ve süreler İçişleri 

Bakanlığınca çıkartılacak bir yönetmelikle düzenlenir” hükmünü farklı 

değerlendirmiştir. Mahkeme bu hükmü, “salt bir vesayet denetimi” olarak 

değerlendirmemiş ve Anayasa’nın 127. maddesinin 5. fıkrasındaki mahallî 

hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi ve kamu 

görevlerinde birliğin sağlanması kuralıyla uyumlu saymıştır. Ayrıca bu 

hükmün vesayet makamlarının denetimini kolaylaştırdığını ve “yasa 

koyucunun takdir alanına girmekte,  yerinden yönetim ilkesine aykırılık ve 

idarî vesayet yetkisini aşan bir durum” oluşturmadığını vurgulamıştır.267  

                                                
265  Anayasa Mahkemesi, 26.09.1991, E.1990/38, K.1991/32, KBB. 
266  Anayasa Mahkemesi, 22.06.1988, E.1987/18, K.1988/23, KBB. 
267  Anayasa Mahkemesi, 22.06.1988, E.1987/18, K.1988/23, KBB. 
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Anayasa Mahkemesi’nin bu kararı yerinde değildir. Bize göre Anayasa 

Mahkemesi’nin burada bir ayrım yapması gerekirdi. Şöyle ki kanun koyucu 

İçişleri Bakanlığı’na il özel idaresi bütçesinin hazırlanması ve kabulüne dair 

usul, esas ve süreleri düzenlemek konusunda yönetmelik çıkarma yetkisi 

verebilir. Nitekim, Anayasanın 124. maddesi, İçişleri Bakanlığı’na görevleri 

ile ilgili yönetmelik çıkarma yetkisi verdiğinden, İçişleri Bakanlığı bu konuda 

bir kanuni dayanağa ihtiyaç duymamaktadır.  Buna karşın kanunun İçişleri 

Bakanlığı’na, bütçenin il daimi encümeni tarafından incelenmesi ve il genel 

meclisi tarafından görüşülmesini öngören bir yönetmelik çıkarma yetkisi 

vermesi, Anayasanın 127/5 hükmüne aykırıdır. Çünkü, İçişleri Bakanlığı 

böyle bir yönetmelikle, mahalli nitelikteki bir görevin yürütülmesini üstlenmiş 

olmaktadır. Oysa mahalli nitelikteki kısım için bütçenin hazırlanmasında 

yönetmelik çıkarma yetkisi Anayasa’nın 124. maddesi gereğince il özel 

idaresi tarafından kullanılmalıdır.  

Doktrine göre idari vesayet yetkisi müstesnadır ve açık kanuni 

dayanağa ihtiyaç duyar.268 İdari vesayet yetkisi, mahalli idarelerin tüm 

kararlarını kapsamaz. Kanun, idari vesayet denetimine tabi olan kararları ve 

kapsamlarını açıkça belirtir.269 Bu genel yaklaşım idari vesayet yetkisinin 

somut olarak kanunla detaylandırılması ve hangi somut yetkilerin nasıl 

kullanılacağının kanunla tespit edilmesi gerektiği yönündedir. Bu nedenle bu 

konuda idari gelenek oluşturulamaz. Yani idari vesayet ancak kanunla 

açıkça belirtilen noktalarda kullanılabilir.270 

                                                
268  Göreli, s. 4,5,13; Coşkun, Sabri, İdarenin İdari Denetiminde İdari (Yönetsel) Vesayet, Ankara, 

1976, s. 17; Özay, s. 166; Giritli/Bilgen/Akgüner, s. 185, Acar, Abdurrahman, “Büyükşehir 
Belediyelerinin İlçe ve Alt Kademe Belediyeleri Üzerindeki İnceleme ve Uygulamayı 
Denetleme Yetkisinin Sınır-I”, Yerel Yönetim ve Denetim, Nisan 1997, C.2, S.3, s. 8, Fişek, 
Kurthan, “Vesayet Denetimi”, Türkcan, Ergun, (Editör), Yeni Bir Belediyeciliğe Doğru, 
Belediyecilik Araştırma Projesi 3. Kitabı, Türk İdareciler Derneği, Ankara, 1982, s. 122., Wade, 
William, Administrative Law, Oxford University Pres, Ninth Edition, Oxford, 2004, s. 124, 
Foulkes, s. 25. 

269  Onar, II, s. 624, Giritli, İsmet, İdare Hukuku, Harp Akademileri Basımevi, İstanbul, 1985, s. 27, 
Özyörük, s. 181, Özay, s. 173, Özer, Attila, Türklerde Devlet Anlayışı Ve Demokratik Rejim, 
Lazer Ofset Matbaa Tesisleri Basımı, Ankara, 2002, s. 98. 

270  Wolfgang, s. 501-502 
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Doktrinde, kanunilikten başka, idari vesayet yetkisi için öngörülen bir 

ilke de hükmün “özel olması” yani “genel nitelikte olmaması” gerektiğidir. 

Doktrin, idari vesayet yetkinsin özel ve sınırlayıcı olmasını mahalli idarelerin 

özerkliğine bağlamaktadır. 271 Yayla, buradan bir adım daha ileri giderek 

idari vesayet yetkisinin özel nitelikte olma koşulunu anayasal düzenleme 

bakımından da gerekli görmektedir. Bu bağlamda Yayla, Anayasa’da 

düzenlendiği halde, belirli ve sınırlı nitelikte olmadığından ve genel nitelikte 

olduğundan, 1921 Anayasası’nda umumi müfettişlerin mahalli idareler 

üzerindeki denetim yetkisinin idari vesayet yetkisi olmadığını ifade 

etmektedir.272  

Danıştay da kararlarında idari vesayet denetimine ilişkin olarak 

kanunilik şartına vurgu yapmaktadır.273 

İdari vesayet yetkisinin kanuni dayanağa ihtiyaç duyması ülkemiz 

dışındaki uygulamalarda da önem arzetmektedir. Almanya’da merkezi idare 

(Länder) mahalli idareler üzerindeki denetimini iki şekilde yürütmektedir. 

Birincisi kanuni denetim, diğeri işlevsel denetimdir. Kanuni denetim, sadece 

kanunlarla belirtilen sınırlı alanlarda mahalli idarelerin kararlarının ve bu 

kararların uygulanmasının hukukilik bakımından denetlenmesidir 

(Rechtsaufsicht). İşlevsel denetim ise merkezi idarenin denetim alanı hem 

yerindelik denetimi kapsar biçimde genişlemekte hem de merkezi idarenin 

genelge ve benzeri aktif tutumu ile mahalli idarelere müdahalesini 

içermektedir (Fachaufsicht). 274  

Alman Doktrini’nde azınlıkta kalan karşı görüşe göre idari vesayet 

yetkisinin kullanılmasını kanunda sayılı hallerle sınırlı tutmak gerekmez. 

Ernst Huber’e göre idare kanunda yer alsa da almasa da idari vesayet 

yetkisini kullanabilir. Çünkü kanunlarda idari vesayete ilişkin yetkilerin 

                                                
271  Arslan, İdari Vesayet, s. 60, Günday, İdare Hukuku, s. 75, Yayla, Yönetim İlkeleri, s. 129. 
272  Yayla, Yönetim İlkeleri, s. 129. 
273  D.1.D. 22.03.1995, E.1994/167, K.1995/53, DBB.; D.3.D. 17.07.1979, E.1979/354, K.1979/409, 

DBB. 
274  Gunlicks, s. 96. 
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açıkça yer alması örnekleme amacı gütmektedir. Yani idare gerek 

gördüğünde vesayet denetimini idare etmenin gerekleri uyarınca takdir 

edebilir ve uygulayabilir. Çünkü idari vesayet denetimi sadece hukuka 

uygunluk denetimini içermez. Alınan kararların kamu yararına uygun olup 

olmadığını özellikle kapsar.275 

Almanya’da daha 1927’de Weimar Cumhuriyeti Dönemi’nde Prusya 

Yüksek İdare Mahkemesi “idari vesayet denetiminin ancak kanuni bir yetki 

bulunması halinde kullanılacağını” içtihadıyla ortaya koymuştur. Yüksek 

Mahkeme bu kararında idari vesayet denetiminin belediyelerin kanunlarla 

belirlenmiş çerçeve içinde hareket etmelerini sağlama gereğini 

vurgulamıştır. Yani bu içtihatla idari vesayet denetiminin takdiri bir şekilde 

yapılmaması sonucuna varılmıştır. Buna göre idari vesayet denetiminin 

başlıca amacı belediyelerin kendilerine verilen görevi gerektiği gibi ifa 

etmesi amacı dikkate alınarak yapılmalıdır.276 

Mahalli idareler üzerinde kullanılan denetim yetkisi İngiltere’de farklı 

temele dayanmaktadır. Anglosakson hukuk anlayışında mahalli idareler, altı 

yüzyıllık geçmişleri ile varlıklarını koruya gelmişlerdir. İngiltere’de mahalli 

idarelerin ortaya çıkışı ve gelişme süreçleri hakkındaki genel görüş, bunların 

aşağıdan yukarıya doğru gelişim gösteren, devletten ziyade topluma ait olan 

sivil nitelikte bir örgütlenme oldukları şeklindedir.277 Bu bakımdan mahalli 

idareler, Devlet tarafından kurulan bir “kuruluş” olmayıp toplum tarafından 

oluşturulan bir “oluşum” dur. Bağımsızlığını öne çıkaran bu anlayış, mahalli 

idarelerin Devlet tarafından denetlenmesini asgari seviyede tutmaktadır. Bu 

durum yalnızca İngiltere için söylenebilir. Çünkü, İtalya, Fransa ve Almanya 

gibi diğer Avrupa Ülkeleri’nde merkezi idare ile mahalli idareler ilişkilerinin 

tarihi seyrinde siyasi iradenin en önemli etken olduğu görülür.278 Ülkemizle 

benzer bir şekilde, Batı Avrupa’da da mahalli idareler siyasi iktidarlar 

                                                
275  Wolfgang, s. 503. 
276  Bauer, s. 16. 
277  Page, s. 123 vd. 
278  Gunlicks, s. 4-28. 
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tarafından uzun bir süreç sonunda şekillendirilmiştir. Bununla birlikte bu 

durum Doğu Avrupa ve ülkemizden farklı olarak çok daha önceden 

kurumsal yapıya kavuşmuştur.279 

İngiltere’de merkezi idarenin mahalli idareler üzerinde denetim yetkisi 

bulunmaktadır. Fakat bu denetim sistemi ülkemizdeki idari vesayet 

yetkisinden farklılık göstermektedir. İngiltere’de ülkemizdeki il genel idaresi 

benzeri bir yönetim bulunmamaktadır. Şehirlerde sadece belediye 

yönetimleri vardır. Bu bakımdan mahalli idareler üzerinde merkezi idarenin 

bizdeki gibi bir denetimi de sözkonusu değildir. 

İngiltere’de mahalli idarelerin denetimi yoğunluk olarak da ülkemizden 

farklılık arzetmektedir. Mahalli idarelerin idari yönden denetimi çok sınırlı bir 

seviyededir. Burada denetim çoğunlukla mali denetim şeklinde 

yapılmaktadır.280 Kararlar üzerindeki denetim kamu hizmeti alanlarına göre 

faaliyet yürüten ve birçok kamu hizmeti bakımından mevcut olan yarı-

yargısal nitelikteki mahkemeler (tribunal) tarafından yapılmaktadır.281 

İdari vesayetin doğduğu Fransız Sistemi’nde mahalli idareler, merkezin 

emirlerine ve politikalarına göre mahalli kamu hizmetlerini yürüten merkezi 

idareye bağımlıdırlar.282 Bu anlayışın sonucu olarak mahalli idarelerin 

denetimi oldukça yoğun ve etkilidir. Fransız sisteminde mahalli idarelerin 

özerkliğinden çok, merkezi idareden verilen yetkilerden bahsedilir.283 

Fransız Devrimi’nden sonra, mahalli idareler üzerinde, bunlara ait işler 

bakımından onay şeklinde bir idari vesayet; merkeze ait işlerin mahalli 

idarelere gördürülmesinden doğan denetimde ise hiyerarşiye yakın bir 

denetim uygulanmıştır. 1791 Anayasası ile mahalli idarelerin denetlenmesi 

                                                
279  Ayman Güler, s. 20. 
280  Foulkes, s. 24, Elcock, s. 49 vd, Fraschini, s. 221 vd, Jones/Thompson, s. 531. 
281  Onar, II, s. 624. 
282  Arslan, İdari Vesayet, s. 21. 
283  Karaer, Tacettin, “Fransa’da Yerel Yönetim Reformu Üzerine”, AİD, C.23, S.3, 1990, s. 49 vd. 
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yetkisi taşra yönetimine verilmiş ve başkent teşkilatı sadece taşra teşkilatını 

denetlemiştir.284 

1795 Anayasası ile (1831 yılına kadar) idarenin bütünlüğü amacı ile 

mahalli idareler üzerindeki denetim yoğunlaştırılmış ve taşra örgütleri 

mahalli idarelerin kararlarını ortadan kaldırma ve organlarını görevden alma 

yetkilerine sahip kılınmıştır.285 1831 yılından itibaren getirilen kanuni 

düzenlemelerle birlikte idari vesayet yetkisi tekrar daraltılmış ve 1884 yılında 

çıkarılan bir kanunla belediyelerin yetkileri genel yetki kapsamında 

düzenlenmiştir. 1926 ve 1970 yıllarında yapılan düzenlemelerle idari 

vesayet yetkisi daha da daraltılmıştır.286 Nihayet 2 Mart 1982, 22 Temmuz 

1982 ve 28 Mart 2003 tarihlerinde yapılan kanunlarla idari vesayet 

yetkisinde önemli değişiklikler yapılmıştır.287  

Fransa’da 1982 yılında gerçekleştirilen reformlara kadar mahalli 

idareler üzerindeki idari vesayet denetimi ile ilgili hükümler çeşitli kanunlarda 

ve dağınık bir biçimde yer almıştır ve her mahalli organ hakkında farklı 

denetim şekilleri öngörülmüştür.288 Reformlarla birlikte idari vesayet 

kavramından vazgeçilmiş, Anayasa’nın 72. maddesinde idari vesayet 

kavramı yerine “controle administratif” idari denetim kavramı tercih 

edilmiştir.289 

Fransız Anayasası’nın 72. maddesine göre mahalli idareler görevleriyle 

ilgili olarak düzenleyici ve birel kararlar alma yetkilerine sahiptir. Bu 

bağlamda mahalli idarelerin kararlarının merkezi idarenin iradesine bağlı 

                                                
284  Nalbant, s. 101-103. 
285  Nalbant, s. 103-104. 
286  Nalbant, s. 104-105. 
287  Atay, s. 134. 
288  Kaplan, Büyükşehir Belediyesi, s. 236. 
289  Fransa’da mahalli idarelerin denetimine ilişkin tarihi gelişim ve günümüzdeki uygulamalar 

bakımından daha fazla bilgi için bakınız: Kaplan, Gürsel, “Yeni Özel İdaresi Kanununa Göre İl 
Genel Meclisi ve Encümeni Kararları Üzerinde Vesayet Denetimi”, AÜHFD, Yıl 2005, C.54, 
S.3, s. 121-132., ve Kaplan, Gürsel, “Yeni Yasal Düzenlemelere Göre Belediye Meclisi 
Kararları Üzerinde Vesayet Denetimi”, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 2005, 
S.2, s. 67-74. 
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tutulmaksızın yürürlüğe girmesi ve uygulanması söz konusudur. Önemli 

görülen birçok durumda ise merkezi idarenin denetim yetkisi esas ve şekil 

yönünden kısıtlanmış ve vesayet makamının idari yargı yerine başvurması 

biçimine indirgenmiştir.290 Böylece kaynağını Fransız idare hukukunun 

oluşturduğu idari vesayet (administratif tutelle) denetimi önemli değişikliğie 

uğramıştır.291 Bu büyük değişim ile valinin işlem öncesi vesayet denetimi (a 

priori tutelage of prefect) yerine işlem sonrası yargısal denetim (a posteriori 

juridical control) sistemine geçilmiştir.292 

1982 yılında yapılan düzenlemenin bir amacı da hem demokratik 

mahalli idareler oluşturmak hem de bunlara yetki ve görev vermektir. Bu 

görevler özellikle mali plan ve mahalli altyapı hizmetlerini bakımından 

öngörülmüştür. Bu kapsamda daha önce valilerin kullandığı yetkiler mahalli 

idare meclislerine ve belediye başkanlarına devredilmiştir.293  

Fransa’da mahalli idareler üzerinde idari vesayet yetkisi önemli ölçüde 

kaldırılmasına karşın mali denetim bakımından eskiye oranla artış 

gözlenmiştir. Böylelikle yeni bir denge oluşturulmuştur. Mali denetimi 

sağlamak amacıyla Bölge Mali Denetim Dairesi (Chambre Régionale des 

Comptes) kurulmuştur.294 Mahalli idareler konusunda Kara Avrupası’nda 

model sayılan Fransa’da idari denetim ile ilgili meydana gelen bu önemli 

değişiklik İtalya, İspanya ve Portekiz üzerinde etkisini göstermiş ve bu 

ülkelerde de benzer değişiklikler yapılmıştır.295 

 

                                                
290  Kaplan, Büyükşehir Belediyesi, s. 237. 
291  Mény, Yves, “France” in: Central and Local Government Relations, Sage Publications, London, 

1989, s. 97, Blair, Philip, “Trends in Local Autonomy and Democracy: Reflections from a 
European Perspective”, in: Local Government in Europe, Edidör, Richard Batley, Gerry Stoker, 
St. Martin’s Press, New York, 1991, s. 44.. 

292  Mény, s. 90. 
293  Brown/Bell, s. 35-36. 
294  Ülkemizde de yapılan benzer bir değişiklik ile mahalli idarelerin mali denetimini sağlamak 

amacıyla mahalli idarelerin mali denetiminde Sayıştay Anayasada yetkilendirilmiştir. 
295  Blair, Philip, s. 45. 
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VVIIII..  İDARİ VESAYET YETKİSİNİN AMACI 

İdari vesayet Anayasa’da “yetki” olarak düzenlenmektedir. İdari 

vesayet yetkisi idari işlemler biçiminde kullanılmaktadır. Kamu yararını 

gerçekleştirmek bütün idari işlemlerin amacını oluşturmaktadır. Bu 

bakımdan idari vesayet denetiminin de amacı, kamu yararını 

gerçekleştirmektir. Başka bir ifadeyle, idari işlem tesis edilirken kamu yararı 

dışında bir amaç güdülmesi idari işlemi amaç unsuru bakımından hukuka 

aykırı hale getirir.  

Kamu yararı amaç unsurunun genel ve soyut görünümüdür. Bu soyut 

görünüm dışında kanun koyucu idari işlemin amacını somutlaştırabilir. Fakat 

bu somut yararın her zaman belirlenmesi mümkün olmayabilir.  

Anayasada idari vesayet yetkisinin amacı açıkça belirtilmektedir. 

Anayasa’nın 127/5. maddesine göre idari vesayet yetkisinin amacı,  

1- mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde 

yürütülmesi,  

2- kamu görevlerinde birliğin sağlanması,  

3- toplum yararının korunması ve  

4- mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılanmasıdır.   

Anayasa’nın bu hükmünde “toplum yararının korunmasını” kamu 

yararının korunması şeklinde anlamak ve diğer üç amacı da merkezi idare ile 

mahalli idareler arasında bütünlük, uyum ve ahengin sağlanması biçiminde 

değerlendirmek mümkündür. 

Anayasa hükmünde dikkati çeken durum aslında diğerlerini de 

bünyesinde barındıran “kamu yararı”nın dört amaçtan sadece biri olarak 

sayılmasıdır. Burada kamu yararı dışındaki amaçları kamu yararının 

açıklamasıdır. Mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde 
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yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması ve mahalli ihtiyaçların 

gereği gibi karşılanması idari vesayet yetkisinin somut amacıdır. Bu somut 

amaçların gerçekleştirilmesi soyut amaç olan toplum yararı (kamu yararı) 

amacının da gerçekleşmesi anlamına gelir.  

Sonuç olarak, kanun koyucu bir idari vesayet yetkisi düzenlerken bu 

amaçların tamamını sağlamakla yükümlüdür. Aksi takdirde idari vesayet 

yetkisi amaç unsuru bakımından Anayasa’ya aykırı sayılır. Anayasa 

Mahkemesi de idari vesayet yetkisini ele alırken sayılan tüm amaçları 

Anayasa metninde olduğu gibi bir bütün olarak değerlendirmektedir.296 Bu 

amaçlardan herhangi birinin varlığının tek başına yeterli saymak istenmeyen 

sonuçlar doğurabilir. Örneğin sadece kamu görevlerinde birliğin sağlanması 

amacıyla idari vesayet yetkisinin kullanabileceğini kabul etmek bu yetkinin 

kapsamını çok genişletir. 

 

A.  KAMU YARARINI SAĞLAMAK 

Toplumun bütün bireylerinin çıkarları karşılığında kullanılan kamu 

yararı kavramı, geçmişte “genel irade”, “ortak iyi” gibi kavramlarla ifade 

edilmiştir.297 

                                                
296  Anayasa Mahkemesi, 22.06.1988, E.1987/18, K.1988/23, KBB. 
297  Kamu yararının bireysel yararların bütünü mü olduğu yoksa bireysel yararların bütününden ayrı 

bir anlamı mı olduğu geçmişten buyana tartışılan bir konudur. Liberal düşünürler, bireylerin 
yararları dışında toplum, ulus gibi kolektif varlıkların çıkarlarını reddetmektedirler. Bu 
düşünceye göre bir toplumun yararından bahsedildiğinde bu yarar aslında tek tek bireylerin 
yararından başka bir şey değildir. Bireylerin çıkarlarının toplamı toplumun çıkarıdır. Uygun, 
Oktay, Demokrasinin, Tarihsel, Felsefi ve Ahlaki Boyutları, İnkılap Yayınları, Ankara, 2003, s. 
306. Bu düşünce demokratik görüş (nominal tez) olarak da ifade edilmektedir. Rousseau’ya göre 
ise genel irade bireylerin tek tek çıkarlarının toplamı değildir. Bir toplumdaki bireylerin tümü 
aynı yönde karar almış olsa bile eğer bireylerin amaçları birbirinden ayrılıyorsa burada genel 
iradeden söz edilemez. (Rousseau, Jean Jacques, Toplum Sözleşmesi, Çev. Günyol,Vedat, Adam 
Yayınları, 7. basım, İstanbul, 1999, s. 39 vd.) Zabunoğlu’na göre, “müşterek hayr”ın kişisel 
yararların toplamından oluştuğunu kabul etmek akla yatkın ise de, müşterek hayr kişisel 
yararların toplamından ibaret değildir. (Zabunoğlu, Devlet Kudreti, s. 188-192.) Egemenliğin 
bölünmezliği fikrinin kamu yararı açısından görünümü bu şekilde ifade edilmiştir. Bu düşünce 
cumhuriyetçi görüş olarak da ifade edilmektedir Kamu yararı bu iki bakış açısı nedeniyle 
uygulamada farklı sonuçlar doğurmaktadır. Birinci fikre (liberal anlayış, Jeremy Bentham, J. 
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Kamu yararı çok işlevli298 olduğundan içeriği belirsizdir.299 Bu nedenle 

ancak biçimsel olarak belirginleştirilebilir.300 Bu çerçevede kamu yararı, idari 

kararların kanunla belirlenen301 amacıdır.302 Ülkemizde mahalli idarelerin 

siyasi anlamda özerkleri bulunmadığından kamu yararını belirleme 

konusunda yetkileri yoktur ve bu idarelerin yürüttükleri kamu hizmetleri 

bakımından kamu yararı kanunla belirlenir. 

1961 ve 1982 Anayasaları kamu yararı kavramı dışında toplum yararı 

kavramını kullanmıştır. Bu tercihin bilinçli olup olmadığı veya bu kavramların 

farklı anlamlara gelip gelmediği belirgin değildir. Bir görüşe göre bu iki 

kavram birbirinden farklıdır. Buna göre kamu yararı bazı durumlarda 

toplumun yararından farklı olarak Devletin yararı,303 bazı durumlarda ise 

ülkede yaşayan tüm insanların yararı304 şeklinde anlamlandırılmaktadır. 

Toplum yararının korunması, geniş anlamda siyasetin temel ilgi alanına 

girer ve siyasi partilerin farklı kamu politikalarının dayanağını oluşturur.305 

                                                                                                                                     
Locke) göre, devletin görevi bireylerin çıkarlarını korumak ve çıkarlar çatışması sözkonusu 
olduğunda bir uzlaşma sağlamaktır. Diğer düşünceye (cumhuriyetçi) göre ise devletin amacı 
toplumun ortak yararını gerçekleştirerek bireylerin dayanışmasını sağlamaktır. Cumhuriyetçi 
anlayışa göre kararlar alınırken, ahlaki, rasyonel ve adil olma gibi ortak paydalara dayanmak 
kamu yararını ortaya çıkarır. Uygun, Demokrasi, s. 308-309. 

298  Akıllıoğlu, Tekin, “Kamu Yararı Kavramı Üzerine Düşünceler”, İHİD, Lütfi Duran’a Armağan, 
S.1-3, Yıl 9, 1988, s. 11. 

299  Duran, İdare Hukuku, s. 25. 
300  Akıllıoğlu, s. 11. 
301  Diğer yandan kamu yararının demokratik usullere göre veya uzmanların tercihlerine göre 

belirlenmesi gerektiği yönünde düşünceler de bulunmaktadır. Uygun, Demokrasi, s. 317 vd. 
302  Bilgen, Pertez, İdare Hukuku Dersleri, İdare Hukukuna Giriş, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1999, s. 

241. 
303  Keleş, Ruşen, “Kentleşme ve Kamu Yararı”, Ekonomi-Hukuk Kongresi, 1975, s. 14-17, 

Doğanay, Ümit, Toplum ve Kamu Yararı Kavramları, Mimarlık, S.7, Temmuz 1974, s. 5 vd. 
304  Tunaya, Tarık Zafer, Siyasal Kurumlar Ve Anayasa Hukuku, İstanbul Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Yayınları, 4. bası, İstanbul, 1980, s. 170. Yazar, kamu yararı kavramını dar ve geniş 
olmak üzere ikiye ayırmaktadır. Dar anlamda kamu yararını idare hukukunda kararların amaç 
unsuru olarak görmektedir. Geniş anlamda kamu yararını ise siyasal yararları da kapsar biçimde 
ele almaktadır. Bu bakımdan toplum yararını geniş anlamda kamu yararı olarak 
değerlendirmektedir. Tunaya, s. 166. 

305  Kalabalık, s. 382. 
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Bize göre bu iki kavram birbiriyle örtüşen,  idare hukuku ve dolayısıyla 

konumuz bakımından aynı anlama306 sahip kavramlardır. Bu bakımdan 

Anayasa’da belirtilen toplum yararının korunmasını, kamu yararının 

korunması şeklinde anlamalıyız. Anayasa Mahkemesi kararları 

incelendiğinde Mahkeme’nin bu iki kavramı aynılaştırdığı görülebilir.307  İdari 

yargı organları da amaç unsuru bakımından esasa ilişkin incelemede büyük 

çoğunlukla “kamu yararı ve hizmet gerekleri” ifadesini kullanmaktadırlar. 

Toplum yararı kavramı bu bakımdan da yine birel yararın karşıtı olarak, yani 

kamu yararı anlamında kullanılmaktadır.308 

Mahalli kamu hizmetleri bakımından da idari vesayet yetkisinin amacı 

kamu yararını gerçekleştirmektir.309 Her ne kadar yürütülmesi mahalli 

idarelere bırakılmış olsa da hizmetlerin düzenli ve sürekli şekilde görülmesi 

tüm ülkeyi ilgilendiren bir durumdur.310 Mahalli idarelerin hukuka aykırı işlem 

ve eylemleri öncelikle ve doğrudan o mahalli idare kapsamındaki bireyleri 

etkilemekte; ancak aynı zamanda ülkedeki tüm bireyleri ve Devleti de 

ilgilendirmektedir. Bu bakımdan bir mahalli idaredeki karar ve eylemler ülke 

genelinden ilgisiz olarak düşünülemez. Dolayısıyla idari vesayet makamının 

müdahalesi hem mahalli hem de ulusal yararlar bakımından sonuçlar 

doğurmaktatır. 311 

Anayasa, bireysel yarar ile kamu yararı çatışmasında bir denge 

kurmaktadır. Bu denge, temel hak ve özgürlüklerin kamu yararı amacıyla 

sınırlanması ile sağlanmaktadır. Bu çatışmanın benzeri merkezi idare ile 

                                                
306  Tunaya’ya göre düzenleme ve sınırlama bakımından toplum yararı ve kamu yararı kavramları 

birbirinden ayrılmaktadır. “kamu yararı adına yapılacak sınırlamalar soyut ve sübjektif esaslara 
dayandırılamaz”. Tunaya, s. 172. 

307  Anayasa Mahkemesi, 28.04.1966, E.1966/3, K.1966/23, KBB; Anayasa Mahkemesi, 
10.06.1993, E.1993/9, K.1993/21, KBB. 

308  D.2.D. 23.12.2005, E.2004/7942, K.2005/25570, DBB; D.2.D. 23.12.2005, E.2005/1869, 
K.2005/25571, DBB; D.5.D. 23.02.1989, E.1988/3190, K.1989/7104, DBB. 

309  Göreli, s. 4; Jones/Thompson, s. 530; Gözübüyük/Tan, s. 171; Tekeli’ye göre idari vesayet 
denetimi gereksiz olduğu gibi idari vesayet için öne sürülen amaçlar da yersizdir. Tekeli, Yerel 
Yönetimler, s. 19 ve devamı. 

310  Onar, II, s. 624. 
311  Göreli, s. 6., Arslan, İdari Vesayet, s. 25. 
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mahalli idareler arasında da yaşanmaktadır. Kamu yararı, iki taraf arasında 

denge konumundadır. Yani, Anayasa’nın 127/5 hükmüyle, mahalli idarelerin 

kararları, kamu yararı amacıyla merkezi idarenin denetimine tabi tutularak 

denge sağlanmıştır.312 

Bakanlar Kurulu’nun hem idari vesayet yetkisini kullanma bakımından 

en üst seviyede yetkili olması hem de bu organın üyelerinin bir yönüyle 

yasama organı içinde bulunması dolayısıyla siyasi niteliğinin bulunması, 

idari vesayet denetimi açısından önemlidir. Çünkü, merkezi idarenin hem 

idari hem de siyasi niteliği, idari vesayet denetimini yerine getirilirken siyasi 

değerlendirmeler yapılmasına yol açmaktadır. Merkezi idare organları gibi 

mahalli idare organlarının da seçimle göreve gelmeleri ve bunların aynı 

veya farklı siyasi partilere mensubiyetleri, idari vesayet denetiminin 

amacından saptırabilmektedir.313 Bu bakımdan, merkezi idare, idari vesayet 

yetkisini kullanırken bu denetimin siyasi denetime veya araca dönmemesine 

özen göstermelidir.314 

Kabul edilmelidir ki idari vesayetin bir amacı da mahalli kamu 

hizmetlerinin yürütülmesi dolayısıyla bizzat denetlenen idareleri, yani 

mahalli idareleri korumaktır. İdari karar tesis etme, bu kararları bizzat 

uygulama ve kamu gücü kullanma yetkisi bulunan mahalli idareler, bazı 

durumlarda hukuki ve teknik yetersizlikten dolayı kendilerine zarar 

verebilirler. Örneğin aşırı borçlanabilirler. İdari vesayet denetimi, merkezi 

idarenin yetkili ve tecrübeli kamu görevlileri tarafından yapıldığından 

denetlenen idareler açısından gelişim sağlayabilir.  Bunun dışında, merkezi 

                                                
312  Göreli, s. 7, Onar, II, s. 624; Giritli, Amme İdaresi, s. 29; San, Coşkun, “Çağdaş Demokrasi 

Anlayışı ve İdari Vesayet Denetimi”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, (Prof. Dr. 
Şakir Berki’ye Armağan) C.5, S.1-2, 1996, s. 285, Özyörük, s. 180. 

313  Fişek, s. 136. 
314  Fişek, s. 122. Yazar burada, Başbakanlık tarafından 1963-1977 döneminde, belediye 

başkanlarının düşürülmesine ilişkin istemlerin ve bu istemlere karşı Danıştay’ın verdiği 
kararların partiler bakımından dağılımını vererek, bu dönemde idari vesayet denetiminin siyasi 
amaçla yapıldığını kanıtlamayı amaçlamaktadır. İstatistiğe göre, bu dönemde Danıştay’a 31 
başvuru yapılmıştır. Bu başvurulardan Adalet Partili belediye başkanlarından %80’nin; CHP’li 
belediye başkanlarından %14.3’nün organlık sıfatı Danıştay tarafından düşürülmüştür. Fişek, s. 
133 vd. 
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idare mahalli idarelere idari vesayet yetkisi yoluyla hem bilgi aktarabilir hem 

de mahalli idareleri ulusal ve mahalli çıkarlar bakımından koruyabilir.315  

Anayasa Mahkemesi’ne göre, idarî vesayet denetimi, aslında devletin 

genel yararları bakımından konmuş olmakla beraber, mahalli halkın 

yararlarının korunması açısından da bir güvencedir.316 

 

B.  İDARENİN BÜTÜNLÜĞÜNÜ SAĞLAMAK 

İdari vesayet yetkisinin temel amacı, idarenin bütünlüğünü 

sağlamaktır.317 Anayasanın “yürütme” bölümünün “idare” başlığında yer 

alan ilk cümle idarenin, “kuruluş ve görevleriyle bir bütün” olduğudur. Bu 

durum kanun koyucunun idarenin bütünlüğüne verdiği önemin göstergesidir. 

Son derece önemli olmasına rağmen, kanunilik, merkezden yönetim, 

yerinden yönetim ve diğer ilkelerin idarenin bütünlüğü ilkesinden sonra 

geldiğini söylemek abartı olmasa gerektir. 

İdarenin kuruluş olarak bir bütün olması, tüm kamu tüzelkişilerinin ve 

kamu tüzelkişiliğine sahip olmayan kamu kuruluşlarının dayanaklarını aynı 

anayasa ve kanunlardan alması ile sağlanır.318 Bu bakımdan, idarenin 

yasallığı, idarenin bütünlüğünü desteklemektedir.319 

İdarenin bütünlüğü kapsamında mahalli idareler ile merkezi idare 

arasındaki bütünlüğü sağlama aracı, idari vesayet yetkisidir.320 Anayasa 

idarenin bütünlüğünün kuruluş ve görev bakımından sağlanması gerektiğini 

                                                
315  Arslan, İdari Vesayet, s. 27. 
316  AYM, 22.06.1988, E.1987/18, K.1988/23, KBB. 
317  Göreli, s. 3, Eroğlu, s. 321, Giritli, Amme İdaresi, s. 28, Arslan, Süleyman, “İdari Vesayet 

Denetimi Ve Türkiye Uygulamasından Ortaya Çıkan Sorunlar”, I. Ulusal İdare Hukuku 
Kongresi, İkinci Kitap, Kamu Yönetimi, Danıştay Yayınları, Ankara, 1990, s. 508, Nalbant, s. 
184, Özay, s. 152, Özyörük, s. 146, Atay, s. 130, Acar, s. 8, Yıldız, s. 16, Jones/Thompson, s. 
530, Mény, s. 94. 

318  Yıldırım, İdare Hukuku, s. 26. 
319  Nalbant, s. 184. 
320  Akyılmaz, İdare Hukuku, s. 138, Brown/Bell, s. 35. 
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düzenlediğinden, idari vesayet yetkisinin hem idarenin kuruluşu bakımından 

bütünlüğü hem de idarenin görevleri bakımından bütünlüğü sağlaması 

gerekmektedir. 

İdare teşkilatı içinde birden çok kamu tüzelkişiliğinin bulunması 

idarenin bütünlüğü ilkesine aykırı değildir.321 Nitekim Devlet teşkilatında 

nitelikleri ve yapıları birbirinden çok farklı olan yüzlerce kamu tüzelkişiliği 

bulunmakta ve bunlar idarenin bütünlüğü ilkesi çerçevesinde bir ahenk 

içinde karşımıza çıkmaktadırlar.322 İdari vesayet denetimi bu bütünlüğü, 

birliği,323 ahenk ve düzeni324 sağlayan önemli bir araçtır. 

Devlet teşkilatı içindeki farklı kamu tüzelkişilerini güneş sistemindeki 

gezegenlere benzeten Özay’a göre “Anayasanın ‘kuruluş ve görevleriyle bir 

bütün’ olarak nitelediği ve bu anlamda baş harfi büyük olarak yazılmak 

gereken Türkiye Cumhuriyeti İdaresi ayrı ayrı ve çok sayıda tüzelkişilikten 

oluşsa bile, tıpkı doğadakiler gibi, bir sistem olarak bütündür. İdare 

düzeninde yer alan varlıkların bir bütün olarak Türk yönetim sistemini 

oluşturabilmeleri ‘hiyerarşi’ ve ‘idari vesayet’ adını alan hukuksal araçlarla 

gerçekleşebilmekte ve dolayısıyla çok sayıda tüzelkişilik, bunlardan 

çoğunun örgütsel alanı tüm ülkeyi kapsasa bile, bütün halinde ve sistem 

olarak işleyebilmektedir.”325 Bu bağlamda gerek teşkilat gerekse fonksiyonel 

açıdan idarenin sistemli bütünlüğünü sürdürülebilir kılmak amacıyla 

öngörülen idari vesayet, merkezi yönetim ile mahalli idareler arasında zaten 

var olan bir bütünlük ve uyumu korumak amacını taşımaktadır. Yoksa bu iki 

kurumsal yapı arasında varlığı farz edilen çatışmayı gidermek değildir. 

Gerçek anlamda idari bütünlük ancak merkezi idare ile mahalli idareler 

                                                
321  Yayla, Yönetim İlkeleri, s. 14. 
322  Balta, Tahsin Bekir, İdare Hukuku I Genel Konular, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 

Fakültesi Yayınları, No:326, Ankara, 1972, s. 122. 
323  Göreli, s. 3, Arslan, İdari Vesayet, s. 58, Akyılmaz, İdare Hukuku, s. 138. 
324  Onar, II, s. 624. 
325  Özay, s. 152. 
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arasındaki ilişkilerin çatışmacı bakış yerine tamamlayıcı ve ortaklık bakışı ile 

sağlanacağı söylenebilir.326 

Özyörük’ün idarenin bütünlüğü ilkesine bakışı biraz farklılık 

arzetmektedir. Yazara göre idarenin bütünlüğünün anlam ve kapsamı “idare 

hukukunun tekliği”dir. Açmak gerekirse “idare hukukunun kuralları, bir 

idareden ötekine değişiklik göstermemeli, idare hukuku önünde, bütün idari 

teşekkül ve faaliyetler aynı ilke ve kurallara tabi olmalı ve belli idari kuruluş 

tipleri arasında, zorunlu olanlardan öteye farklar yaratılmamalıdır”.327 

Danıştay kararlarında da idari vesayet denetiminde idarenin 

bütünlüğünün sağlanması temel amaç olarak belirginleşmektedir.328 

Danıştay’a göre “merkezi idarenin, idarenin bütünlüğü ilkesi uyarınca 

mahalli hizmetler üzerinde belediye bütçelerinin hazırlanması, memur ve işçi 

kadrolarının oluşturulması, onanması gibi aşamalarda yönlendirme, 

kısıtlama getirme yetkisinin bulunduğu, bir başka anlatımla, merkezi idare 

için öngörülen tedbirlerin mahalli idarelere de uygulanabileceğini kabul 

etmenin gerektiği” açıktır.329 

Yine Danıştay’a göre, “ne yerel ne de yerinden yönetim kuruluşlarının 

hiçbirisi anayasal idari sistemin ve idarenin bütünlüğü ilkesinin dışında 

tutulmamış, adı geçen tüm yönetimler üzerinde nitelikleri yönünden 

farklılıklar gösterse de merkezi idareye vesayet, gözetim ve denetim yetkisi 

tanımıştır”330 

Merkezi idare ile yerinden yönetim örgütleri arasındaki “idarenin 

bütünlüğü” ilişkisi özellikle son yıllarda üst kurullar ve mahalli idareler 

reformları kapsamında yeniden gündeme gelmektedir. Üst kurulların 

merkezi idare ile bağ ve ilgisinin ve bu idareler üzerinde gerekli ölçüde idari 
                                                
326  Maddick, s. 197 vd. 
327  Özyörük, s. 146. 
328  D.8.D. 27.11.1997, E.1996/1687, K.1997/3669, DBB; D.8.D. 07.05.2002, E.2001/3979, 

K.2002/2583, DBB; D.8.D. 29.04.2003, E.2002/1831, K.2003/1942, DBB. 
329  DİDDGK, 27.05.2004, E.2002/486, K.2004/599, DBB. 
330  DİDDGK, 16.06.2005, E.2005/428, K.2005/2175, DBB. 
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denetim ilişkisinin kurulmaması idare hukuku açısından uyuşmazlıklar 

doğurmuştur. Genel anayasal ilkelerden sapılarak üst kurulların kurulması 

başlı başına Anayasaya aykırılık teşkil etmese bile331 bu idareler ile merkezi 

idare arasında gerekli hukuki bağın kurulmaması “idarenin bütünlüğü ilkesi” 

kapsamında anayasal sistemde uyum sorunu ortaya çıkarmaktadır.332 

Ulusoy’a göre üst kurulların Başbakanlıkla veya herhangi bir bakanlıkla 

“ilişki”sinin kurulması ile idarenin bütünlüğü sağlanır. İdarenin bütünlüğünün 

sağlanabilmesi için merkezi idarenin, yerinden yönetim idareleri üzerinde 

illaki görevden alma veya işlemler üzerinde yürürlük şartı oluşturması 

gerekmez.333 Danıştay’ın da benzer yönde bir kararı bulunmaktadır. 

Danıştay sözkonusu kararında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının, üst 

kurullara benzer şekilde görev ve yetki alanı ile ilgili olarak merkezi idareden 

bağımsız kabul edilmesi ve bu açıdan “ilişkili kuruluş” şeklinde 

değerlendirilmesini, idarenin bütünlüğü ilkesine aykırı bulmamıştır.334 

Üst kurullar dışında, yeni İl Özel İdaresi Kanunu ve Belediye Kanunu 

ile yapılan düzenlemelerle, merkezi idarenin il özel idareleri ve belediyelerin 

işlem ve kararları üzerinde idari vesayet yetkisi sınırlandırılmış ve meclis ve 

encümen kararları bakımından idari vesayet makamına sadece yargı yoluna 

başvurma yetkisi verilmiştir.  

Merkezi idarenin mahalli idareler üzerindeki vesayet yetkisinin 

daraltılması ve mahalli idarelerin özerkliklerinin artırılması yönündeki bu 

değişikliklerin, idarenin bütünlüğü açısından Anayasaya aykırılık teşkil 

etmemektedir.335 Çünkü, idari vesayet denetimi dışında yargısal yola 

başvurma, mali denetim, Devlet Denetleme Kurulu tarafından yapılan 

                                                
331  Duran, Bağımsız, s. 10. 
332  Duran, Bağımsız, s. 4, Günday, Reform, s. 168. 
333  Ulusoy, Ali, “Regülasyon Kurumları Hakkında Genel Bir Değerlendirme”, Özay, İl Han, 

Günışığında Yönetim, Alfa Yayınları, İstanbul, 2002, s. 144,145. 
334  DİDDGK, 10.03.2005, E. 2005/74, K.2005/68, DBB. 
335  Günday, Reform, s. 169. 
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denetim hep idarenin bütünlüğünü sağlayan araçlar olarak kabul 

edilmektedir.336 

Bazı yazarlarca, Anayasada idarenin bütünlüğü ilkesinden 

bahsedilmekle beraber bu ilkeyi tanımlamaması ve sınırlandırmaması, buna 

bağlı olarak idarenin bütünlüğünün gerçekleştirilmesi için merkezi idareyle 

yerinden yönetim kuruluşları arasında minimum bir idari denetim 

mekanizmanın bulunması, idarenin bütünlüğü ilkesinin gerçekleşmesi için 

yeterli olduğu ileri sürülmektedir.337 Ancak bu yöndeki düşünceye 

katılmamaktayız. Bunun birkaç gerekçesini şöyle açıklayabiliriz: Birincisi, 

mahalli idarelerin denetiminde “minimum bir denetim” belki gerekli denebilir 

ama yeterli olduğu söylenemez. Denetim minimum düzeyde değil aksine en 

elverişli düzeyde (optimum) tutulmalıdır. Denetimin optimum seviyede 

tutulması ile hem kamu hizmetinin etkin şekilde yürütülmesi hem de 

demokrasi ilkesinin sürdürülmesi sağlanacaktır.338 İdarenin bütünlüğünü 

sağlayan idari vesayet yetkisinin minimum düzeyde tutulması bu bütünlüğü 

zedeleyebilir.  

Anayasa’da temel ilke olan idarenin bütünlüğü ilkesinin göz ardı 

edilmesi ve bu bağlamda mahalli idareler kapsamında getirilen yeni 

düzenlemeler, kısa dönemde idarenin bütünlüğüne uzun dönemde ise 

Devletin bütünlüğüne zarar verebilir. İspanya, bu bakımdan ülkemiz 

açısından benzer bir süreç geçirmiştir. İspanya’da idari özerklik yerini 

zamanla siyasi özerkliğe devretmiştir.339 

Kamu kurum ve kuruluşlarının denetiminde bütünlüğün sağlanması 

Devletin sadece yürütme organı eliyle yapılacak olan denetimle sağlanır. 

Çünkü Anayasada bahsedilen bütünlük, idari bütünlüktür. Bu bağlamda 

                                                
336  Günday, Reform, s. 173. 
337  Ulusoy, Reform, s. 144,145. 
338  Craig, P. P., Administrative Law, Fifth Edition, Thomson Sweet Maxwell, London, 2003, s. 129. 
339  Bu konuda ayrıntılı bilgi için bakınız: Atilla NALBANT, Üniter Devlet, Yapı Kredi Yayınları, 

İstanbul, 1997 
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kamu kurum ve kuruluşları üzerinde idari yargı denetimi ile veya yasama 

denetimi ile de idari bütünlüğün sağlandığı söylenemez. 

Diğer denetim araçlarının, idari vesayet yetkisinin alternatifi olarak 

gösterilmesi de bir başka açıdan idari vesayet yetkisinin etkisizleştirilmesidir. 

Böyle bir yolun açılması idarenin bütünlüğü ilkesini zayıflatır. Anayasa 

Mahkemesi merkezi idarenin etki ve denetimini zayıflatacak bir anlayışın 

hukuk sistemimizde kabul edilen bir anlayış olmadığını belirtmektedir.340 

Anayasa Mahkemesi bir başka kararında benzer şekilde, merkezî idareyle 

mahalli idareler arasında bir denetim ilişkisi kurulacaksa bunun ancak idarî 

vesayet yetkisinin kullanılması biçiminde olacağını vurgulamaktadır.341 

Anayasa’nın 127/5 hükmü kapsamında idari vesayet yetkisinin idari 

bütünlüğü sağlayacağı; 123. madde kapsamında idari bütünlüğün ne olduğu 

konusuna değindik. Burada ayrıca, 127/5 hükmündeki idari bütünlüğün 

üniter devlet olma bakımından da bir önemi ve ilgisi olduğu kanısındayız. Bu 

nedenle, Anayasada üniter devlet olmanın vurgulandığı ilke olan Devlet 

“ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütündür” ilkesini idari vesayet açısından 

ele alınacaktır. 

Egemenliğin tek olduğu üniter devlette kuvvetler ayrılığı ilkesi, yani 

egemenliğin yasama, yürütme ve yargı organları arasında paylaştırılması 

üniter devlet ile bağdaşmaktadır. Buna karşın her kuvvetin kendi içinde bir 

bütün olması gerekmektedir. 342 

Egemenliğin tekliği 1961 ve 1982 Anayasalarında “devletin ülkesi ve 

milleti ile bölünmez bütünlüğü” ilkesi ile formüle edilmiştir.343 Bu ilke 

“egemenlik” kavramı ile yakından ilgilidir. Türkiye’de üniter devletin 

                                                
340  Anayasa Mahkemesi, 15.10.1968, E.1967/37, K.1968/46, KBB. 
341  Anayasa Mahkemesi, 26.09.1991, E.1990/38, K.1991/32, KBB. Karar konusu belediyeler ile 

merkezi idare arasındaki imar yapma yetkisi hakkındadır. 
342  Yıldırım, Ramazan, Devlet Yapısı Ve Nitelikleri, Gözden Geçirilmiş 2. bası, Akader yayınları, 

Diyarbakır, 2003, s. 22. 
343  Uygun, Oktay, Üniter Ve Federal Devlet Açısından Egemenliğin Bölünmezliği İlkesi, 

Cumhuriyet’in 75. Yıl Armağanı, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 1999, s. 410. 
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kurulmasından sonraki tüm anayasalarda, egemenliğin sahibi olarak millet 

esas alınmıştır. Milletin siyasi ve hukuki örgütlenmesi olan Devlet, hem 

ülkesi hem de milleti ile bölünmez kabul edilmiştir.344 

Devletin bütünlüğü ilkesini bir siyasi bütün olan devletlerin ortaya çıkışı 

ile yaşıt saymak mümkündür.345 Ancak hemen belirtelim ki idarenin 

bütünlüğü ilkesi, özellikle 1789’dan sonraki yıllarda Fransa genelinde 

homojen bir il sistemi kurulması ile önem kazanmıştır. Bundan önce 

Fransa’da ülke genelinde farklı hukuki ve siyasi yapıda bölge idareleri 

bulunmaktaydı. Bu bölgeler, 1789’dan sonra ülkenin üniter niteliğinin öne 

çıkmasının bir sonucu olarak idarenin bütünlüğü dikkate alınarak il sistemine 

dönüştürülmüştür.346 

Ülkemizde devletin bütünlüğü ilkesi 1876 Kanuni Esasi’den bu yana 

anayasalarımızda yer alan temel ilkelerden biridir. İdarenin bütünlüğü ilkesi 

ise 1961 ve 1982 Anayasalarında da aynı şekilde düzenlenmiştir. Buna 

göre, idare kuruluş ve görevleriyle bir bütündür. 1961 ve 1982 

Anayasalarında geçen “idarenin bütünlüğü” ve ülkenin parçalanmasına veya 

ülkenin üniter yapısının bozulmasına karşılık kullanılan “ülke bütünlüğü” 

ilkeleri birbirinden farklı olsa da, idarenin bütünlüğünün bozulması ülke 

bütünlüğünün bozulmasına neden olacak durumlar doğurabilir.347  

Siyasi bakımdan devletin birliği, mahalli idarelere çok geniş özerklik 

verilmek suretiyle tehlikeye düşürülmemelidir. Siyasi ve idari bütünlük, 

özerklik dâhil diğer tüm yaklaşımlara üstün tutulmalıdır. Bu nedenle, idari 

vesayet yetkisi doğrudan idari bütünlüğü ve dolaylı olarak siyasi bütünlüğü 

sağlayan bir araç olarak görülmelidir.348 

                                                
344  Uygun, Egemenlik, s. 411. 
345  Yayla, Yönetim İlkeleri, s. 78. 
346  Nalbant, s. 91. 
347  Yayla, Yönetim İlkeleri, s. 15. 
348  Göreli, s. 6, Yayla, Yönetim İlkeleri, s. 15. 
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İdari vesayet yetkisini kullanan makamlara baktığımızda bunların idari 

yetkiler dışında siyasi yetkilere de sahip olduğunu görmekteyiz. Devleti 

temsil etme ve bu bağlamda siyasi yetki kullanmaları bakımından bakanlar 

ve valiler idari vesayet yetkisinin kullanılmasında önemli paya sahiptirler. Bu 

durum, idari vesayet denetiminin ülke bütünlüğü açısından bir bağlantı 

oluşturduğunu vurgular niteliktedir. 

İdari bütünlük ancak bir siyasi bütünlük içerisinde anlam ifade eder. 

İdari bütünlük ile siyasi bütünlük arasında bir paralellik bulunmaktadır.349 

Devletin bütünlüğü, idarenin bütünlüğünü gerekli kılsa da bu durum mahalli 

idarelerin inkârı anlamına gelmediği gibi350 siyasi bütünlüğü olmayan 

Devletlerde (üniter olmayan) idari bütünlük de anlamını yitirir. Örneğin üniter 

yapısı bulunmayan Amerika’da bir idari bütünlükten söz edilemez. Elli 

eyaletten oluşan bu ülkede elli farklı idari yapı ve uygulama 

bulunmaktadır.351 Amerika’da her eyalet kendi mahalli idare sistemini 

şekillendirebilir.352 Bundan dolayı, mahalli idarelerin idari denetimleri 

eyaletlerler tarafından yapılmaktadır. Federal yönetimin bu konuda bir 

iştiraki bulunmamaktadır.353 Bu durum diğer üniter olmayan ülkelerde de 

böyledir.354 

                                                
349  Özer, Ahmet, “Yönetim Tekniklerinde Fransa’da Gerçekleştirilen Reformlar ve Ülkemizde İl 

Sisteminde Ve Yerel Yönetimlerde Ahenkli Ve Koordineli Yeniden Düzenleme İhtiyacı”, I. 
Ulusal İdare Hukuku Kongresi, İkinci Kitap, Kamu Yönetimi, Danıştay Yayınları, Ankara, 
1990, s. 733. 

350  Yayla, Yönetim İlkeleri, s. 83 vd. 
351  Stason, E. Blythe, “State Administrative Supervision Of Municipal Indebtedness”, Michigan 

Law Review, V.30, No:6, 1932, s. 1932 
352  Mansfield, Harvey C., “The 50 States And Their Local Governments”, Ed. James W. Fesler, 

Yale University, New York, 1967, s. 105 vd. 
353  Mansfield, s. 108. 
354  Almanya’da federal devletin kullandığı denetim “devlet olmanın doğasından” veya “kamusal 

yetkinin mantıksal bir gereği” olarak ortaya konmaz. Yani federal devletin uyguladığı denetim 
salt hukuki bir terim olarak tanımlanamayacağı gibi merkezi devlet denetiminin sınırları da 
buradan hareketle hukuki bakımdan tam olarak çizilemez. Yani idari vesayet bir neden değil 
devlet örgütlenmesinin bir sonucudur. Buna göre idari vesayet, devletin örgütlenmesinin 
doğrudan değil dolaylı bir unsurudur. Yani idari vesayetin yokluğu Weimer Cumhuriyeti 
döneminde savunulduğu gibi devleti ortadan kaldıracak önemde bir unsur değildir. Ayrıca, 
federal devlette idari vesayetin devletin ve idarenin bütünlüğü gerekçesine dayandırılması hem 
anayasal açıdan hem de uygulama açısından yanlış bir anlayışın ürünüdür. Federal bir devlette 
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Üniter Devletlerde, mahalli idarelere verilen355 yetkiler, devletin ülkesi 

ve milleti ile bölünmezliği kapsamında değerlendirilmektedir.356 Bu 

bakımdan mahalli idarelerin yetkileri, konu, kapsam ve etkililik bakımından 

sınırlamalara tabi tutulmaktadır.357 İdari vesayet denetiminin amacı temelde 

tüm ülkede idari birlik ve ahengin sağlanmasıdır. Anayasada belirtilen 

idarenin kuruluş ve görevleriyle bir bütün olması hiyerarşi ilkesi ve özellikle 

idari vesayet ilişkisi ile sağlanmaktadır. İdarenin bütünlüğü ilkesi siyasi 

bütünlük (üniter yapı) ilkesiyle ilgilidir358 ve siyasi bütünlüğün idare 

hukukundaki izdüşümüdür.359 

Anayasa Mahkemesi’ne göre, “devlet yapısında ‘bölünmez bütünlük’ 

ilkesi; egemenliğin, ulus ve ülke bütünlüğünden oluşan tek bir devlet 

yapısıyla bütünleşmesini gerektirir. Ulusal devlet ilkesi, çok uluslu devlet 

anlayışına olanak vermediği gibi, böyle düzende federatif yapıya da olanak 

yoktur. Federatif sistemde federe devletler tarafından kullanılan 

egemenlikler sözkonusudur. Tekil (üniter) devlet sisteminde ise, birden çok 

egemenlik yoktur.”360   

                                                                                                                                     
idari vesayeti devletin vazgeçilmez unsurları arasında saymak devletin bütünlüğü ve idarenin 
yerinden yönetim, özerklik ve yetki genişliği gibi kuralları arasında bir gerilim yaratır. Oysa 
birlik ve idari yapıda çeşitlilik karşılıklı olarak birbirine gereksinim gösterir. Bu nedenle modern 
devletin kapalı bir sistem olduğu ve kapalı bir mekanizma olmasının bir gereği olarak idari 
vesayeti zorunlu kıldığı görüşü yeterince ikna edici bir yaklaşım olarak nitelenemez. Wolfgang, 
s. 475-476. 

355  Turhan, yerinden yönetim ilkesini benimsemiş üniter devlete, “yerinden yönetimli üniter devlet” 
demektedir. Turhan, Mehmet, Anayasal Devlet, Genişletilmiş 2. Bası, Naturel Yayınları, 
Ankara, 2003, s. 59. 

356  Brown/Bell, s. 35. 
357  Alexander, Alan, Local Government In Britain Since Reorganisation, George Allen and Unwin, 

London, 1982, s. 147. 
358  Gözler, Kemal, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Ekin Yayınları, 2. Bası, Bursa, 2004, s. 60-62. 
359  Merkezi idare ile mahalli idareler arasındaki ilişki söz konusu kamu tüzel kişilerinin denetimini 

gerektirir. Tarihsel tecrübe olarak devlet ve egemenliğe dair görüşler böyle bir denetimin doğal 
karşılanması gerektiğini gösterir. Alman öğretisinde bu yaklaşımın bir yansıması mahalli 
kuruluşlarının yerine getirmesi gerekli “kamu hukuku yükümlülüklerinin” bulunduğu ve bu 
nedenle merkezi devlet denetiminin bu yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamakta 
vazgeçilmez bir araç olduğu ifade edilmektedir. Bu nedenle idari vesayetin her türlü devlet 
faaliyetinde idarenin bütünlüğünü sağlamakta vazgeçilmez unsur olduğuna işaret edilmektedir. 
Günümüz Alman doktrininde idare hukukçuları konuya “devletin bölünmezliği” ilkesini hayata 
geçirme açısından ele almaktadırlar. Wolfgang, s. 472.  

360  Anayasa Mahkemesi, E.1993/3, K.1994/2, KBB. 
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Devletin üniter yapıda olması yani ülkesi ve milleti ile bölünmez bir 

bütün olması idari bütünlük için “şart” olmakla birlikte yeterli değildir. Çünkü 

bazı ülkelerde siyasi bütünlük bulunsa bile ülke içerisinde idari bütünlük 

bulunmamaktadır. Farklı yapıdaki örgütlenmeler oluşturularak bu yapılara 

idari yönden ülkenin diğer kesimlerinden bağımsız örgüt ve faaliyet 

oluşturabilme imkânı oluşturulmaktadır. İspanya ve İtalya bu kapsamda 

değerlendirilebilir.361  

Fransa ve ülkemiz için söylenecek diğer durum ise siyasi ve idari 

bütünlüğün birlikte ve birbiriyle bağlantılı olarak bulunmasıdır. Anayasanın 

3. maddesinde “Türkiye devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür”, 

5. maddesinde ‘‘Devletin temel amaç ve görevleri Türk milletinin 

bağımsızlığı ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini... korumak” 14. 

maddesinde “Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin 

ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı … amaçlayan faaliyetler 

biçiminde kullanılamaz” hükümleri Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez 

bütünlüğünü korumak amacıyla kabul edilmiştir. Siyasi bütünlüğü ifade eden 

tüm bu hükümler, idari bütünlüğü ifade eden Anayasa’nın 123. 

maddesindeki “idare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür” hükmü ve 127/5 

maddesindeki “merkezî idare, mahallî idareler üzerinde, mahallî hizmetlerin 

idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde 

birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve mahallî ihtiyaçların 

gereği gibi karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas ve usuller 

dairesinde idarî vesayet yetkisine sahiptir” hükmü ile bağlantılıdır ve uyum 

göstermektedir.362 

                                                
361  Bu konuda ayrıntılı bilgi için bakınız: Nalbant, Atilla, Üniter Devlet, Yapı Kredi Yayınları, 

İstanbul, 1997. 
362  Anayasadaki siyasi bütünlük ile idari bütünlük arasındaki bağlantıyı dolaylı olarak şu 

durumlarda da kurabiliriz. (1) Anayasa’nın 27/2 maddesi bilim ve sanatı yayma hakkının, 
Anayasanın 1. 2. 3. madde hükümlerinin değiştirilmesini sağlamak amacıyla kullanılamayacağı, 
28. maddesinde “Basın hürriyetinin sınırlanmasında Anayasanın 26-27. maddeleri” 
hükümlerinin uygulanacağı, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü tehdit eden... 
her türlü haber ve yazıyı yazanlar ve bastıranlar, başkasına verenlerin” bu suçlara ait kanun 
hükümleri uyarınca sorumlu olacaklarını, 30. maddesinde Devletin ülkesi ve milletiyle 
bölünmez bütünlüğü aleyhine işlenmiş bir suçtan mahkum olma halinde kanuna uygun şekilde 
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Günümüzde, bir yandan üniter yapıların oluşturduğu yeni küresel siyasi 

birliklerin oluşması diğer yandan bir üniter yapı içerisinde yerel yapıların 

siyasi yönlerinin öne çıkması, ülkemiz gibi bazı üniter devlet yetkilerin hem 

üstten hem de alttan kemirmektedir. Bu çerçevede ülkemizde son yıllarda 

merkezi idare ile mahalli idareler arasında paylaşılan yetki ve görev 

bölüşümünün mahalli idareler lehine kaydırıldığı söylenebilir. Sadece idari 

nitelikte yapılan bu değişim ilk bakışta siyasi bütünlük ile ilgisiz gibidir. Oysa, 

İspanya göz önüne alındığında363 durumun tam tersi olduğu görülmektedir. 

Bu nedenle aksi yönde düşüncelere rağmen364 siyasi bütünlük ile idari 

bütünlük arasındaki ilişki olduğu kanaatindeyiz.365 

                                                                                                                                     
basın işletmesi olarak kurulan basım evi ve eklentilerinin zapt ve müsadere edilebileceği, 
işletmekten alıkonabileceği kuralları kabul edilmiştir. (2) Anayasanın 14/2 maddesinde kabul 
edilen kural uluslararası hukukça da benimsenmiştir. Türkiye’nin de imzaladığı “Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesinin 10/2 maddesi “Kullanılması vazife ve mesuliyeti tazammun eden bu 
hürriyetler bir toplulukta zaruri tedbirler mahiyetinde olarak milli güvenliğin, toprak 
bütünlüğünün... sağlanması için ancak ve kanunla muayyen merasime, şartlara tahditlere ve 
müeyyidelere tabi tutulabilir” kuralıyla temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının kanunla 
sınırlanabileceğini ve müeyyide konacağını kabul etmiştir.  

363  Bakınız: Nalbant, Atilla, Üniter Devlet, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1997. 
364  Günday’a göre, yerel idarelerin güçlendirilmesinden hareketle “Devletin ülkesi ve milleti ile 

bölünmez bütünlüğü” ilkesi ifade edilen üniter devlet yapısının bozulduğu yönündeki 
yaklaşımlar gerçeklerden ve bilimsellikten uzaktır. Çünkü, Devletin ülkesi ve milleti ile 
bölünmez bütünlüğü ancak siyasi ademi merkeziyet ilkesinin yani federal devlet modelinin 
benimsenmesi ile ihlal edilir. Bilindiği üzere federal devletlerde federe devletlerin hem yasama 
hem de yargı yetkileri bulunmaktadır. Oysaki Türkiye’de yetkileri artırılan mahalli idarelerin ne 
yasama ne de yargı yetkileri bulunmaktadır. Yapılan düzenlemeler sadece mahalli idarelere 
verilen yürütme yetkilerinin artırılmasıdır. Merkezi idarenin vesayet yetkisinin kaldırılması ile 
bozulacak olan idarenin bütünlüğü ilkesi, dolaylı olarak, Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez 
bütünlüğünü tehdit etse de, yasama yetkisi merkezi idarenin tekelinde kaldığı sürece, böyle bir 
tehdit ve tehlike oluşmayacaktır. Günday, Reform, s. 168-169. 

365  Merkezi devletin mahalli ve diğer kamu tüzel kişilerini denetleme yetkisi günümüz Alman 
doktrininde de yeterince destek bulmaktadır. Bu bağlamda Josef Isensee günümüz Alman 
doktrininde bu anlamda dikkat çeken bir yazardır. Yazara göre “devletin bölünmezliği ilkesinin” 
temeli Carl Schmitt tarafından da ifade edildiği gibi devletin “örgütlenmiş bütünlüğü”dür. Yani 
devlet kararlarının “bütünlüğü”dür. Bu nedenle devlet otoritesini kullanmakta ortaya çıkan yetki 
paylaşımının uygulanmasında “devletin hukuksal sisteminin bütünlüğü” ve “hukukun 
uygulanmasının bütünlüğü” dikkate alınması gerekir. Isensee bu görüşlerini daha da 
güçlendirmek için “devlet egemenliğinin bölünmezliğine” atıfta bulunmakta ve bu gerekçelerle 
idari vesayetin kaçınılmazlığı sonucuna varmaktadır. Wolfgang, s. 474. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

İDARİ VESAYET YETKİSİNİN TARAFLARI 

 

II..  İDARİ VESAYET YETKİSİ KULLANAN MAKAMLAR366  

Anayasa’ya göre idari vesayet yetkisini “merkezi idare” kullanır.367 

Merkezi idare, kamu hizmetlerinin görülmesinde yetki ve sorumlulukların 

toplandığı başkent teşkilatı ile bu teşkilata bağlı olarak ülke genelinde 

faaliyet yürüten bölge, il ve diğer kademeli bölümlerin oluşturduğu yapıdır.368 

Merkezi idare, denetimi Devlet adına yapmaktadır.369 Burada “merkezi 

idare” ile “Devlet”in anlam olarak örtüştüğü de söylenebilir. Siyasi yönünü bir 

yana bıraktığımızda Devlet, merkezi idareyi karşılamaktadır.370 Anayasa 

Mahkemesi de bu kapsamda merkezi idareye “devlet genel yönetimi” 

demektedir.371  

Toplum hayatının beraberinde getirdiği ve bireylerin üstesinden 

gelemedikleri ihtiyaçların karşılanması amacıyla kişi ya da mal toplulukları 

                                                
366  “Makam” memurun görev ve yerini kurumsal olarak anlatır. Valilik, Bakanlık, Müsteşarlık, 

Kaymakamlık, Genel Müdürlük hem görev olarak bir ünvanı hem de bir makamı anlatmaktadır. 
Özay, s. 152. 

367  Nalbant’a göre merkez organ başkent teşkilatıdır, taşra teşkilatı ise merkezi organdır. Nalbant, s. 
32. 

368  Günday, İdare Hukuku, s. 353. 
369  Özyörük, s. 178. 
370  Gözler, I, s. 136. 
371  Anayasa Mahkemesi, 17.04.1973, E.1973/1, K.1973/18, KBB. 
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yani tüzelkişiler oluşturulmuştur.372 Bu tüzelkişiler amaç ve yapıları 

bakımından farklılıklar göstermektedir.  

Bilindiği üzere tüzelkişiler, özel hukuk tüzelkişileri ve kamu hukuku 

tüzelkişileri olmak üzere ikiye ayrılır. Kamu hukuku tüzelkişileri de kendi 

içinde ikiye ayrılmaktadır. Mal topluluğu şeklinde örgütlenen kamu 

tüzelkişilerine “kamu kurumu”, kişi topluluğu şeklinde örgütlenen kamu 

tüzelkişilerine ise “kamu idaresi” denir. Kamu tüzelkişileri, kendilerini 

oluşturan gerçek kişilerin dışında ayrı bir kişiliğe sahip olmaları nedeniyle 

hukuki işlem tesis edebilir, mal varlığına sahip olabilir, hak ve borç altına 

girebilirler.373 Bu anlamda, bir ülkede hukuken organize olan; bu organize 

dışında ve içinde hak ve borç sahibi olan kamu tüzelkişilik her şeyden önce 

Devlettir.374  

 

A.  DEVLET VE DİĞER KAMU TÜZELKİŞİLERİ 

İdari vesayet yetkisi bir tüzelkişinin bir başka tüzelkişi üzerindeki 

denetim yetkisi olduğundan idari vesayet yetkisine açıklık getirmek 

bakımından Devlet ile diğer kamu tüzelkişilerine ve bunlar arasındaki 

ilişkilere değinmek gerekmektedir.375 Devlet, bünyesinde bulunan diğer tüm 

kamu tüzelkişiler ile “kendileri gibi ve kendilerinin derecesinde bir tüzel kişi 

imiş gibi, onunla kamu hukuku ilişkilerine girer, sözleşmeler yapa(r), diğer 

                                                
372  Özsunay, Ergun, Medeni Hukukumuzda Tüzel Kişiler, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Yayınları No:549, İstanbul, 1978, s. 3 
373  Arsel, İlhan, Anayasa Hukuku, Demokrasi, Doğuş Matbaacılık, Ankara, 1964, s. 29, Okandan, 

Recai Galip, Umumi Amme Hukuku, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul, 
1968, s. 835, Turhan, s. 59. 

374  Zanobini, Guido, İdare Hukuku, I. Cilt, Umumiyet İtibariyle İdari Nizam, Çevirenler, Akgüç, 
Atıf / Erman, Sahir, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1945, s. 101. 
Yazara göre modern Devletin tüzelkişiliği vardır. Mutlakiyet rejimlerinin tüzelkişiliği yoktur, bu 
rejimlerde Devlet ve içindekiler hükümdarın mülkü sayıldığından belki bir gerçek kişilikten 
sözedilebilir. Zanobini, s. 101. 

375  Özer, Ahmet, s. 734. 
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hukuki münasebetleri kura(r)”376. Yine bunun gibi bir idare olarak gerçek ve 

özel hukuk tüzelkişileriyle de vatandaşlık bağı dışında hukuki ilişkilere girer. 

Diğer kişilerle hem kamu hukuku hem de özel hukuk kapsamında 

hukuki ilişkiler kurması karşısında akla gelebilecek bir soru, kamu hukuku ve 

özel hukuk tüzelkişiliği ayırımında Devletin yerinin neresi olduğudur.  

Gerçek ve özel hukuk tüzelkişileri kamu iradesi kullanmazlar. Bu kişiler 

temel olarak bireysel yarar ve kâr amacıyla faaliyet yürütürler. Kamu hukuku 

tüzelkişileri de temelde kamu yararı amacı güderler. Kanunun belirlediği377 

kamu yararı ve kanunun belirlediği faaliyetler kamu hukuku tüzelkişilerinin 

kapsamını oluşturmaktadır.  Hukuki kişilikler arasında en üst hiyerarşiye 

sahip378 olan Devlet tüzelkişiliği, yetki ve konu bakımından en geniş alana 

sahiptir.  

Devlet tüzelkişiliği hem kamu hukuku hem de özel hukuku kapsayan 

yetkilere sahiptir. Devlet, sadece kamu hukuku faaliyetleri yürütmez; aynı 

zamanda özel hukuka ilişkin olarak mülkiyet, sözleşme, haksız fiil veya diğer 

herhangi bir kaynaktan doğan bütün borç ve alacakların da kurucusu veya 

tarafı olabilir.379 Bu bağlamda Devletin kapsam ve tanımı birçok kez 

yapılmıştır.  

Merkl, Devleti hem idare hukuku bakımından “merkezi idare” ile örtüşür 

bir şekilde tanımlamış hem de siyasi ve diğer tüm alanları kapsar biçimde 

yani geniş anlamda açıklamıştır. Bütün diğer organları kaplayan ve en geniş 

hukuki organizasyon olan Devlet, sadece idari anlamda tanımlanamaz. İdari 

alanın ötesinde Devlet, yasama ve yargı fonksiyonlarını kapsamak dışında, 

bu hususları da aşarak, bütün sosyal alanı içine alan faaliyetler yürütebilir. 

                                                
376  Özyörük, s. 172, Teziç, Erdoğan, Anayasa Hukuku, 7. bası, Beta Yayınları, İstanbul, 2001, s. 

118-119. 
377  Anayasanın 123/3. hükmüne göre, “Kamu tüzelkişiliği, ancak kanunla veya kanunun açıkça 

verdiği yetkiye dayanılarak kurulur.” 
378  Zabunoğlu, Yahya Kâzım, Kamu Hukukuna Giriş, Sevinç Matbaası, Ankara, 1973, s. 144. 
379  Zanobini, s. 103. 



 

 

125

 

Devlet, tüm bu faaliyetleri yürütmekle birlikte özel hukuk tüzelkişilerinden 

farklı usuller kullanabilir.380  

Merkl, merkezi idareye denk gelen ve bu anlamda idari vesayet 

yetkisini kullanan Devleti, tek taraflı idari işlem tesis etme ve bu işlemleri 

re’sen icra edebilme yetkisine sahip bir güç olarak ifade etmektedir.381 Bu 

dar anlamda Devlet, görev ve organ bakımından çeşitlilik arzeder. Bu 

organlardan her birisi Devlet idaresi içinde kendisine verilen işleri 

yapmaktadır.382 Kendi kendini yöneten ve tüzelkişiliği olan bu organlar 

dışında kalan Devlet (merkezi idare), teknik yönü olan383 en dar anlamda384 

Devlet tanımıdır. Bu çalışmada idari vesayet yetkisini kullanan organ olarak 

kullandığımız tarif açıklanan anlamda Devlettir. Bu çağdaş bir Devlet 

anlayışıdır. Eski hukukumuzda durum bundan farklılık arz etmekteydi. Eski 

hukukumuzda Devlet dışında, özellikle mahalli idareler bakımından bir 

tüzelkişilik veya benzeri bir hukuki varlıktan söz edilmez. Özellikle İslam 

hukukunun etkisiyle geçmişte Devlet dışında bir tüzelkişilik geliştirme 

anlayışı ve ihtiyacı olmamıştır. Bir şey zıddıyla tarif edildiğinden ve bu 

bağlamda merkezi idarenin tüzelkişiliğinin varlığından söz edilmediğinden 

mahalli tüzelkişilik gibi bir yapı gündeme gelmemiştir. Ülke genelinde tek 

olan bir idare sistemi vardır ve bu idare Devletten ayrışmış değildir.385 Bu 

bakımdan eski hukukumuzda sadece vakıfların tüzelkişiliği 

bulunmaktadır.386 Hukuk sistemimizde idari vesayet denetiminin ne kadar 

eskiye gittiği araştırılırken sorunun bu yönüne dikkat etmek bir zorunluluk 

olarak karşımıza çıkmaktadır. İdari vesayetin ortaya çıkışı bir anlamda kamu 

tüzelkişiliği anlayışının ortaya çıkışına bağlı olmuştur. 

                                                
380  Merkl, Adolf, Umumi İdare Hukuku, Çeviren: ŞAMAN, Bedri Tahir, Maarif Vekilliği Siyasal 

Bilgiler Okulu Yayını, No:9, Ankara, 1942, s. 398. 
381  Merkl, s. 399. 
382  Merkl, s. 415. 
383  Özay, s. 116,128. 
384  Merkl, s. 416, Özyörük, s. 172, Yıldırım, İdare Hukuku, s. 32. 
385  Yayla, Yönetim İlkeleri, s. 11. 
386  Özsunay, s. 18. 
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Belli kişi ve mal topluluklarının bir ülkede siyasal ve hukuksal 

örgütlenmesi, Devleti diğer kişi ve mal topluluklarından ayıran bir unsur 

değildir. Çünkü devletler bünyesinde bu özelliklere sahip belediyeler veya 

başka yerel yönetim örgütleri bulunabilmektedir. Devleti bu tür siyasi veya 

idari kamu idarelerinden ayıran unsur, kendisinden başka hiçbir otoriteye 

bağımlı olmaması ve diğer otoritelerin kendisine bağlı olmasıdır. Mutlak 

egemen olmasıdır.387 Buradaki egemenlik kavramının çalışmamıza bakan 

yönü siyasal egemenlik (political sovereignty) den ziyade, hukuk kuralları 

çerçevesinde serbestçe davranma yetkisini belirten hukuksal egemenlik 

(legal sovereignty) dir.388 

Devlet, bir ülke üzerinde münhasır yetkiye sahiptir. Bu bakımdan 

devletin gayesi diğer tüm kamu tüzelkişilerini kapsadığı gibi tüm bu 

kişiliklerin gayesinin de belirleyicisidir. Devlet, amaçlarını belirlerken kendi 

sınırını kendi belirler. Bu sınır, Devletin sistemine göre farklılık arz eder. 

Günümüzde, hukuk devleti anlayışı, tüm kamu hizmetlerini bünyesinde 

toplamayı rasyonel bulmadığından bazı kamusal amaçları, Devlet 

bünyesinde (tüzelkişiliği bulunmayan) veya Devletten özerk (tüzelkişiliğe 

sahip) kuruluşlar tesis etmek suretiyle onlara devretmektedir.389 Bu açıdan 

bakıldığında, “iç kamu hukuku ve özellikle idari faaliyetler alanında, haddi 

zatında egemenliğin tek kullanıcısı olan devlet ile, devletin kanunları sonucu 

ortaya çıkan ve kendilerine ‘kamu kudreti’ (devlet yetkisi) tanınmış bulunan 

bu tüzelkişiler arasında fark yoktur”390 

Devlet esas itibariyle bütün kamu hizmetlerinin görülmesinden 

sorumludur. Fakat bu sorumluluk, Devletin tüm kamu hizmetlerini kendisinin 

doğrudan yürüteceği anlamına gelmez. Bu hizmetlerin en ekonomik, verimli 

ve bireylere faydalı olacak şekilde yürütülmesi gerektiğinden, Devlet bazı 

                                                
387  Teziç, s. 119. 
388  Pazarcı, Hüseyin, Uluslar arası Hukuk, Turhan kitapevi, Ankara, 2003, s. 147. 
389  Zanobini, s. 104. 
390  Özyörük, s. 172. 
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kamu hizmetlerini mahalli idareler aracılığıyla yürütmektedir.391 Mahalli 

idarelerin yürüttükleri bu kamu hizmetleri merkezi idare teşkilatının yürüttüğü 

kamu hizmeti gibi emanet usulü ile görülen kamu hizmetleri niteliğindedir.392 

Bu bakımdan Devlet, bütün kamu tüzelkişilerinin varlığı ve faaliyetleri ile 

doğrudan ilgilidir. Merkezi idare, ülke toprakları üzerinde her anlamda idari 

işleyişin sürdürülmesinden ve özellikle mahalli idarelere verilen bütün 

hizmetlerin yerine getirilmesinden sorumludur.393 İdari vesayet denetiminin 

dayanağı bu sorumluluktan kaynaklanmaktadır. 

Devlet, her birinin kendine özel amacı, faaliyet alanı ve bir takım 

yetkileri bulunan bir çok yapıdan müteşekkildir. Yerinden yönetim örgütleri 

Devlet gibi bağımsız olmadıklarından, bunların gaye ve yetkileri, 

kendilerinden menkul olmayıp, Devlet tarafından kendilerine verilen gaye ve 

yetkilerdir. Bu gaye ve yetkiler oranında merkezi idare ile yerinden yönetim 

örgütleri arasında bir denetim ilişkisi ve dar anlamda mahalli idareler ile bir 

idari vesayet ilişkisi ortaya çıkar.394 Bu bakımdan örneğin 2499 sayılı 

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 17. maddesinde geçen Sermaye Piyasası 

Kurulunun “yetkilerini kendi sorumluluğu altında bağımsız” şekilde 

kullanması ilkesi; ona bu yetkiyi veren Devlete karşı sorumsuzluğu anlamına 

gelmemelidir. 

 

B.  DEVLET ADINA İDARİ VESAYET YETKİSİNİ KULLANAN 

İDARİ MAKAMLAR 

İdari vesayet yetkisi mahalli idare kararları üzerinde onama, erteleme, 

bozma, ikame; görevlileri üzerinde ikame, görevden uzaklaştırma, göreve 

son verme şeklinde görülmektedir. İdari vesayet yetkisinin bu bakımdan 

mahalli idareler üzerinde kısıtlayıcı bir yönü bulunmaktadır. Bu nedenle, 
                                                
391  Çoker, s. 92. 
392  Duran, İdare Hukuku, s. 328, Günday, İdare Hukuku, s. 308, Gözler, I, s. 346. 
393  Göreli, s. 6. 
394  Arslan, İdari Vesayet, s. 58. 
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idari vesayet yetkisinin ancak merkezi idarenin belirli395 ve yüksek mercideki 

kişileri tarafından kullanılması gerekmektedir. Bir başka kamu tüzelkişisi 

üzerindeki kısıtlayıcı yetkilerin, merkezi idarenin diğer alt kademe görevlileri 

tarafından kullanılması hem idari vesayet yetkisinin amacı bakımından bir 

çelişki oluşturur hem de mahalli idareler bakımından özerkliği zedeleyici bir 

sonuç doğurur.  

İdarenin bütünlüğünün sağlanması ve bu bağlamda kamu yararının 

takdiri bu yüksek mercideki kişilere hasredilmelidir.396 Başbakan, bakanlar, 

Danıştay, vali ve kaymakam gibi organlar idari vesayet yetkisini kullanmak 

bakımından yetkilendirilebilirler. Danıştay’ı ayrık tutarsak, kanun koyucunun 

bu kapsamda idari vesayet yetkisini merkezi idare adına bir makamı temsil 

eden en yüksek kamu görevlisine özgülediğini görülmektedir. 

İdari vesayet yetkisinin, makamları temsil eden en yüksek kamu 

görevlilerine özgülenmesinin bir sonucu da diğer idari yetkilerden farklı 

olarak idari vesayet yetkisinin devredilememesidir.397 Benzer şekilde idari 

vesayet yetkisi imza devrine de konu yapılmamalıdır.398 

İdari vesayet yetkisinin yetki devrine konu olabileceği konusunda 

Danıştay kararı bulunmaktadır. Danıştay’a göre “idari vesayet, kamu 

düzenini ve idarede bütünlüğü sağlamak için kamu yararı amacıyla 

kanunların verdiği yetkiye dayanarak, merkezi idarenin, yerel yönetimin 

organları ve bunların bazı işlemleri ile harcamaları üzerinde, kamu 

hizmetinin gereklerine uygun olarak kullanılan bir denetim şeklidir. Merkezi 

idareye verilen bu yetki ile yukarıda belirtildiği üzere kamu düzeni 

bakımından ülkede genelliği ve bütünlüğü sağlama amacı güdülmüştür. 

Merkezi yönetimin belediyeler üzerindeki vesayet denetimi, 1580 sayılı 

                                                
395  Yıldırım, Ramazan, İdari Başvurular, 2. Baskı, Mimoza Yayınları, Konya, 2006, s. 90. 
396  Göreli, s. 8, Onar, II, s. 625, Arslan, İdari Vesayet, s. 61, Giritli, Amme İdaresi, s. 29. 
397  Eroğlu, s. 322, Akyılmaz, İdare Hukuku, s. 127, Atay, s. 131. 
398  Aksi yöndeki görüşe göre, idari yargı yerlerinde dava açma bakımından mevzuatta imza devrini 

yasaklayan bir hüküm bulunmadığından bu konuda imza devri mümkündür. Kaplan, Büyükşehir 
Belediyesi, s. 253. 
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Belediye Yasasının ilgili maddelerinde olayına özgü olarak ayrı ayrı 

düzenlenmiştir. Belediye Personelinin de 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnameye tabi personel olması nedeniyle atama ve kadro gibi bir çok 

konuda merkezi idare ile ilgisi bulunmaktadır. Bu nedenle, belediye 

başkanları, meclis ve encümen üyeleri ile atanmaları Bakanlığın onayına 

tabi personelin yurt dışına görevli veya izinli gitmelerine ilişkin olarak izin 

onama yetkisinin merkezi yönetime verilmesinde idari vesayet yetkisinin 

aşıldığını veya yerinde kullanılmadığını söylemeye olanak 

bulunmamaktadır. Sonuç olarak, İçişleri Bakanlığına ait olan bir kısım izin 

onama yetkisinin merkezi idarenin illerdeki en büyük temsilcisi olan Valilere 

devrine ilişkin dava konusu genel düzenleyici işlemde hukuka aykırılık 

bulunmamaktadır.”399 Bu kararda yetki devri yapılan makamın yani valinin 

idari vesayet yetkisi kullanan makamlardan olması nedeniyle devrin hukuka 

uygun kabul edildiği görülmektedir. 

İdari vesayet yetkisi belirli makamlar tarafından kullanılmaktadır. Bu 

yetkili idari makamlar çok sınırlı sayıdadır. Bu nedenle idari vesayet yetkisi 

yetkili organların sınırlı olması bakımından diğer idari yetkilerden farklılık 

arzetmektedir. 

 

1.  Cumhurbaşkanı 

Parlamenter sistemde Cumhurbaşkanının mahalli idareleri denetlemesi 

son derece sınırlı bir yetkidir. Bu denetim etkin bir denetim sistemi değildir. 

İdari işlerde sorumsuzluğu bulunan Cumhurbaşkanının denetim yetkisi de 

etkisizdir. 400 

                                                
399  D.8.D. 25.11.1996, E.1995/860, K.1996/3398, DBB. 
400  Arslan, İdari Vesayet, s. 42, Gözler, Kemal, Türk Anayasa Hukuku, Ekin Kitabevi, Bursa, 2000, 

s. 556, Yıldırım, Devlet, s. 154. 
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Cumhurbaşkanı idari denetim yetkisini, Devlet Denetleme Kurulu 

aracılığıyla kullanmaktadır. Anayasa’nın 108. maddesi Devlet Denetleme 

Kurulu’nu düzenlemektedir. Buna göre, “idarenin hukuka uygunluğunun, 

düzenli ve verimli şekilde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması 

amacıyla, Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulan Devlet Denetleme 

Kurulu, Cumhurbaşkanının isteği üzerine tüm kamu kurum ve kuruluşlarında 

ve sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve kuruluşların katıldığı her 

türlü kuruluşta, kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında, her 

düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşlarında, kamuya yararlı derneklerle 

vakıflarda, her türlü inceleme, araştırma ve denetlemeleri yapar.” 

Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulan Devlet Denetleme Kurulu, 

görevlerini yine Cumhurbaşkanının talebi üzerine başlatıp tamamlamaktadır. 

Cumhurbaşkanlığı merkezi idare teşkilatı içerisinde yer almaktadır. Bu 

bakımdan Devlet Denetleme Kurulu’nun merkezi idare teşkilatı içinde 

olduğu kuşkusuzdur. 

Devlet Denetleme Kurulu’nun görev alanına baktığımızda tüm kamu 

kurum ve kuruluşlarında; tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından 

sermayelerinin en az yarısından çoğuna katılmak suretiyle oluşturulan her 

türlü kuruluşlarda, kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında 

denetim yapabilmektedir.  

Burada konumuz bakımından önem arzeden kısım Devlet Denetleme 

Kurulu’nun, merkezi idare dışında yer alan tüm mahalli idareler üzerinde de 

denetim yapabilmesidir. Çünkü Devlet Denetleme Kurulu’nun yaptığı 

denetim, idari vesayet yetkisinin unsurlarından biri olan denetlenen 

makamın bir mahalli idare olması bakımından idari vesayet yetkisiyle 

benzeşmektedir. Bu denetim amaç olarak da idari vesayet denetimine 

benzetilebilir.  

Devlet Denetleme Kurulu’nun yaptığı denetim, idarenin hukuka 

uygunluğunun, düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinin ve 
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geliştirilmesinin sağlanması amacıyla yapılan bir denetimdir. Yani Devlet 

Denetleme Kurulu, hem hukuka uygunluk denetimi hem de yerindelik 

denetimi yapmaktadır. Bu bakımdan kurul raporları Anayasanın 127. 

maddesinde düzenlenen idari vesayet yetkisinin özellikle “idarenin 

bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesini sağlamak” ve “toplum 

yararını korumak” amaçları bakımdan idari vesayet denetimi ile 

örtüşmektedir. 

2443 sayılı Devlet Denetleme Kurulu Kurulması Hakkında Kanunun 6. 

maddesine göre Devlet Denetleme Kurulu raporları, Cumhurbaşkanının 

onayı alındıktan sonra Başbakanlığa gönderilir. Kurul raporlarında; 

incelenmesi, teftişi, tahkiki veya dava açılması istenilen konular en geç 

kırkbeş gün içinde gereği yapılmak üzere Başbakanlıkça yetkili mercilere 

intikal ettirilir. Sonuçtan Başbakanlık aracılığı ile Cumhurbaşkanlığına bilgi 

verilir. Cumhurbaşkanı gerek gördüğünde önemli konularla ilgili raporları 

doğrudan adli ve idari mercilere intikal ettirir. 

Devlet Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilen denetim, merkezi 

idare tarafından mahalli idareler üzerinde yapılmasına ve bu iki denetim 

türünün amaçlarının örtüşmesine karşın bu denetimin idari vesayet denetimi 

olarak değerlendirilemeyeceğinin401  önemli sebepleri bulunmaktadır.  

Her şeyden önce, Devlet Denetleme Kurulu’nun kararları mahalli 

idarenin işlem, personel veya organları üzerinde hukuki bir etki ve sonuç 

doğurmamaktadır. Raporlar tavsiye niteliğindedir. Cumhurbaşkanı, 

denetlenen idarelerin hukuka aykırılığını tespit eden raporlar üzerine 

herhangi bir yaptırım uygulamamaktadır. Oysaki idari vesayet yetkisinin bir 

idari işlem şeklinde kullanılması gerekmektedir. Bu bağlamda idari işlem 

şeklinde ortaya çıkan idari vesayet yetkisi mahalli idareler üzerinde mutlaka 

bir hukuki etki ve sonuç doğurmaktadır. 

                                                
401  Günday, Reform, s. 172. 
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Buna bağlı olarak, Cumhurbaşkanının Devlet Denetleme Kurulu 

aracılığıyla yaptığı denetim, her ne kadar anayasada denetleme yetki ve 

görevi olarak yer alsa da, denetimin sonucunun sadece araştırma ve 

inceleme sonucunda rapor tutma biçiminde olması bu denetimi idari 

vesayetten ayırmaktadır. Bir başka fark da, idari vesayet denetiminin, 

sadece mahalli idareler bakımından yapılan bir denetim olmasına karşın 

Devlet Denetleme Kurulu tarafından yapılan denetim merkezi idareyi ve özel 

hukuk tüzelkişilerini de kapsamasıdır. Bu bağlamda, Devlet Denetleme 

Kurulu tarafından yapılan denetim, bir çeşit “ombudsman benzeri” bir 

denetimdir ve daha çok “denetimin denetimini” yapmaktadır.402 Yapılan 

denetim, sadece idari makamları ve özellikle diğer denetim araçlarını 

bilgilendirme ve harekete geçirme noktasında bir dürtü oluşturmaktadır.403 

 

2.  İçişleri Bakanı 

Mahalli idareler üzerinde bakanlar kurulu, başbakan ve bakanların idari 

vesayet yetkisi kullanmaları mümkündür. Bundan öte, merkezi idarenin 

mahalli idareleri denetlemesine “bakanlık denetimi” de denilmektedir.404 

Bakanlık teşkilat kanunlarında405 “bakanlık, hizmet alanına giren konularda 

mahalli idarelerle koordinasyonu sağlamaktan sorumludur” şeklindeki 

hüküm bakanlık ile mahalli idare arasında bir hukuki ilişkiyi ve buna bağlı 

olarak bir denetim ilişki kurulmuştur.  

Bu adlandırma ve düzenlemelere karşın, idari vesayet yetkisi İçişleri 

Bakanı dışında pek kullanılmamaktadır.406 Bakanlık teşkilat kanunlarındaki 

                                                
402  Sanal, Recep, Türkiye’de Yönetsel Denetim ve Devlet Denetleme Kurulu, TODAİE Yayınları, 

Ankara, 2002, s. 269. 
403  Gözler, Anayasa, s. 557. 
404  Arslan, İdari Vesayet, s. 42. 
405  3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanunu’nun 58. maddesi, 

181 Sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname’nin 42. maddesi, 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun’un 29. maddesi. 

406  Atay, s. 131. 
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sözkonusu hükümlerde genel ve soyut olmaları itibariyle tek başına idari 

vesayet denetim ilişkisi kuryama yetmez. Çünkü  idari vesayet yetkileri 

somut yetkileri düzenlemelidir. Anayasanın belirttiği üzere amaç, esas ve 

usuller kanunla belirlenmelidir. İdari vesayet yetkisi mahalli idarenin işlemi, 

personeli veya organı üzerinde açık bir denetim olmalıdır.   

Mahalli idarelere ilişkin kanunlara baktığımızda idari vesayet yetkilerin 

Bakan düzeyinde neredeyse tümüyle İçişleri Bakanına407 verildiğini 

görmekteyiz. 

İl Özel İdaresi Kanununun 22 ve 36. maddeleri, Belediye Kanununun 4, 

10, 11, 15, 18, 30, 44, 46, 47 ve 57. maddeleri, Büyükşehir Belediyesi 

Kanununun 6 ve 22. maddeleri ve Köy Kanununun 74 ve 78. maddeleri 

İçişleri Bakanlığına idari vesayet yetkisi verilen hükümlerdendir. 

 

3.  Vali ve Kaymakamlar 

Vali ve kaymakamlar da idari vesayet yetkisi kullanmaktadırlar.  

Valilik her ülkede bulunan bir organ değildir. Avrupa’da; Fransa, İtalya 

ve Türkiye valilik sistemini benimseyen başlıca ülkelerdir. Bu sistemde 

merkezi idare valileri, mahalli idareleri denetlemek,  gerekli araştırma ve 

incelemeleri yaparak merkezi idareyi bilgilendirmek, idari kararlar almak ve 

benzeri yetkileri kullanmak amacıyla görevlendirmektedir.408 

Vali, idari vesayet yetkisinin kullanılmasında önemli organlardan biridir. 

Vali, idari bütünlüğün sağlanması, kamu hizmetlerinin gereği gibi yerine 

getirilmesi ve devlet otoritesinin ülkenin her tarafında sürdürülebilmesi için 

                                                
407  Kimi hükümlerde İçişleri Bakanlığı denilmektedir. Bu ifadeyi, yetkili makamı belirtmediği için 

uygun görmemekteyiz. 
408  Brown/Bell, s. 35, Page, s. 28. 
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merkezi idare teşkilatı adına yetki genişliği409 kapsamında idari vesayet 

yetkisi kullanmaktadır.  

Vali, merkezi idare ile mahalli idareler arasındaki önemli bir denge 

unsurudur.410 Valinin konumu mahalli idareler mevzuatında yapılan 

düzenlemeler kapsamında değişmiştir. Her ne kadar İl İdaresi Kanunu (İl 

Genel İdaresi) kapsamında valinin konumunda bir değişiklik olmasa da, İl 

Özel İdaresi Kanunu ve Belediyeler Kanunu kapsamında valinin konumu 

önemli ölçüde değişmiştir. Bu değişim hem idari vesayet yetkilerinin önemli 

ölçüde daraltılması hem de valinin il özel idaresinin başı ve yürütme organı 

olması bakımındandır. Yeni yasal düzenleme ile valinin il genel meclisi 

başkanlığı yetkisine son verilmiştir. Değişiklik valiyi üye konumuna 

getirmiştir. Buna bağlı olarak valinin tek başına meclis gündemini belirleme 

yetkisi kaldırılarak, sadece gündeme madde ekleme şeklinde bir yetki 

öngörülmüştür. Valinin bu yeni konumu idari vesayet yetkisinin daraltılması 

olarak kabul edilmelidir. Aslında belediye meclisine, belediyenin başı 

sıfatıyla belediye başkanının başkanlık etmesi ne kadar yerinde ise il özel 

idaresinin başı ve yürütme organı olan valinin de il meclisine başkanlık 

etmesi aynı şekilde yerinde bir durumdur.  

Mahalli idarelerin ve mahalde yaşayan bireylerin korunması amaçları 

dikkate alındığında, idari vesayet yetkisinin doğrudan bakanlık yerine valiler 

tarafından kullanılması faydalıdır. Çünkü valiler, mahalli idareleri daha 

yakından tanırlar. Mahalli idareler de valiler ile daha kolay iletişim 

kurabilirler.411  

Mahalli idarelere ilişkin kanunlarda, valiler tarafından kullanılan birçok 

idari vesayet yetkisi örneği gösterilebilir. İl Özel İdaresi Kanunu kapsamında 

                                                
409  Yetki genişliği, merkezden yönetimin sakıncalarını gidermek amacıyla, merkezi idarenin taşra 

teşkilatının başındaki valilerin merkezden emir ve talimat almaksızın kendi başlarına merkez 
adına karar alabilme yetkilerine denir. Nalbant, yetki genişliği kavramının karşıtı olarak “yetki 
yoğunlaşması” kavramını kullanmaktadır. Nalbant, s. 37. 

410  Öztürk, s. 3167. 
411  Berthélemy, Henry, Hukuku İdare, Çev. M. Atıf, Hamit Matbaası, İstanbul, 1931, s. 309. 
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meclis kararlarının kesinleşmesinde, meclis üyeliğinin sona ermesinde ve 

encümen kararlarının alınmasında vali idari vesayet yetkisi kullanmaktadır. 

Belediye Kanununda da belediye kurulmasından belediyelerin kaldırılması 

ve meclis üyeliğinin sona ermesinden belediye başkanının boşalması 

halinde yapılacak işlemlere kadar birçok konuda valiye idari vesayet yetkisi 

verilmiştir. Bir işin köylü için mecburi iş niteliğine dönüştürülmesi ve 

muhtarın görevlerini yapıp yapmadığının denetimi gibi kimi yetkiler de Köy 

Kanunu kapsamında valiye verilen idari vesayet yetkilerinden sadece 

bazılarıdır. 

Diğer yandan vali, İl İdaresi Kanununa göre özel idareleri, belediye ve 

köy idareleri ile bunlara bağlı tekmil müesseseleri denetler ve teftiş eder. Bu 

denetleme ve teftişi Bakanlık veya genel müdürlük müfettişleriyle veya bu 

dairelerin amir ve memurlarıyla da yaptırabilir. Vali ilin her yönden genel 

idare ve genel gidişini düzenlemek ve denetlemekten sorumludur. Buradaki 

denetim idari vesayet denetimi olmayıp genel, yaygın ve sürekli olarak 

yapılan kimi zaman kolluk, kimi zaman idari denetim, kimi zaman teftiş 

olarak yapılan denetim biçimleridir. 

Burada dikkat edilmesi gereken bir husus valinin hem denetleyen 

makamlar hem de denetlenen makamlar içerisinde yer almasıdır. Bilindiği 

üzere vali ikili görev yürüten bir organdır. Bir yönüyle vali, merkezi idareye 

bağlı ve taşrada görev yapan ve bu bağlamda il genel idaresinin başı olan 

bir makamdır. Bu yönüyle vali, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununda 

düzenlenmiştir. Diğer yönüyle vali, bir mahalli idare organı olan il özel 

idaresinin yürütme organı ve başıdır. Bu yönüyle vali 5302 sayıl İl Özel 

İdaresi Kanunu kapsamında faaliyet yürütmektedir. 

Valiler dışında kaymakamlar da idari vesayet yetkisi 

kullanabilmektedirler. Kaymakamların valilere oranla idari vesayet yetkisi 

kullanmaları daha sınırlıdır.412 Bu durum, valilerin ilde hem Devleti hem de 

                                                
412  Almanya’da mahalli idarelerin denetiminde kaymakam, içişleri bakanı ve eyalet başbakanı 

yetkili organlardır. Bir ilçe kapsamındaki belediyelerin denetimi ilçe kaymakamı tarafından; bir 



 

 

136

 

hükümeti temsil etmelerine karşın, kaymakamların ilçede hükümeti temsil 

etmeye yetkili kılınmasından ve bu bağlamda yetki genişliğine sahip 

olmamasından kaynaklanmaktadır.413 

Meclis kararlarının yargı önüne götürülmesi başta olmak üzere 

Belediye Kanununda birkaç yerde kaymakama idari vesayet yetkisi 

verilmiştir. Köy Kanununun 40. maddesine göre, muhtarın köylü faydasına 

olmayan kararlarını iptal etme, 43. maddeye göre, köyün zorunlu işlerinin 

öncelikle yaptırılmasını sağlama yönündeki idari vesayet yetkileri de 

kaymakamalara verilmiştir. 

 

C.  İDARİ VESAYET YETKİSİNİN KULLANIMINDA DANIŞTAY 

Danıştay Anayasanın 155. maddesine göre hem yargısal hem de idari 

görevleri olan bir yüksek mahkemedir. Danıştay’ın idari görevleri Danıştay 

Birinci Dairesi tarafından yürütülür. Bu bağlamda Danıştay Birinci Dairesi 

idari vesayet yetkisi kullanan bir organdır. Böyle olmakla birlikte Danıştay, 

idari vesayet yetkisi kullanmak bakımından diğer idari vesayet yetkisi 

kullanan makamlardan bazı yönleri ile farklılık göstermektedir.  Bu 

farklılıklar, Danıştay Birinci Dairesinin görevlerinin ayırt edilmesi, Danıştay 

Birinci Dairesi kararların uygulanması ve nihayet bu kararlara karşı yargı 

yoluna başvurma usulünün belirlenmesi şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu 

başlık altında bu farklılıklara da değinilecektir. 
                                                                                                                                     

ilçe kapsamında bulunmayan belediyeler ise doğrudan içişleri bakanı tarafından 
denetlenmektedir Gunlicks, s. 97. Almanya’da küçük belediyeler kamu hizmetlerini daha etkin 
yürütebilmek için coğrafi esaslar dikkate alınarak birleşerek ilçe adlı yeni bir yerel yönetim 
birimi oluşturabilmektedirler. İlçeler de bir yerel yönetim birimi olmakla birlikte görev alanları 
belediyelerden farklı ve geniştir. Ülkemizde il özel idaresi ve il genel idaresi kapsamında 
yürütülen kamu hizmetlerini çoğunlukla ilçeler yürütmektedirler. Bu bakımından küçük 
belediyeler üzerindeki idari denetimi de ilçe kaymakamı yürütmektedir. Nüfusun yaklaşık yüzde 
altmışı ilçe şeklinde örgütlenen alanlarda yaşamaktadır. Diğer büyük belediyeler ise bir ilçe 
şeklinde örgütlenme ihtiyacı hissetmeyen genelde büyük yerleşim yerleri belediyeleridir. 
Bunların idari denetimi doğrudan eyalet içişleri bakanı ve eyalet başbakanı tarafından 
gerçekleştirilir. 

413  5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 9. maddesine göre, “Vali, ilde Devletin ve Hükümetin 
temsilcisi ve ayrı ayrı her Bakanın mümessili ve bunların idari ve siyasi yürütme vasıtasıdır.” 27. 
maddeye göre “Kaymakam, ilçede Hükümetin temsilcisidir.” 
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1.  Danıştay’ın İdari Vesayet Denetimine İlişkin Görevleri 

İdari rejimin uygulandığı ülkemizde merkezi idare içinde yardımcı 

kuruluşlar öngörülmüş ve bu kuruluşlara idari görev ve yetkiler verilmiştir. Bu 

idareler idari yetkileri çerçevesinde mahalli idareler üzerinde idari vesayet 

denetimi yapmaktadırlar. Danıştay bu kapsamda idari vesayet denetimi 

yetkisine sahip merkezi idarenin yardımcı organıdır.414 Benzer şekilde 

Fransız Danıştay’ı da mahalli idareler üzerinde idari vesayet yetkisi 

kullanmaktadır.415 

Anayasa’nın 155/2 hükmüyle Danıştay,  davaları görmek dışında “idari 

uyuşmazlıkları çözmek” ve “kanunla gösterilen diğer işleri yapmak”la 

görevlendirilmiştir. Burada bahsedilen görevler Danıştay’ın bir idari organ 

(merkezi idareye yardımcı kuruluş) olarak yaptığı görevlerdir.416 

2575 Sayılı Danıştay Kanunun 1. maddesinde Danıştay’ın Yüksek 

İdare Mahkemesi olmasının yanında “danışma ve inceleme” mercii olduğu 

belirtilmektedir. Bu nitelikleri ile kendine özgü bir idari yargı kurumudur.417 

Danıştay bünyesinde idari karar alan iki organ bulunmaktadır. Bunlar, 

Danıştay Birinci Dairesi ve Danıştay İdari İşler Kuruludur. (Danıştay Kanunu 

41. madde) 

                                                
414  Onar, II, s. 624, Arslan, İdari Vesayet, s. 43, Akyılmaz, İdare Hukuku, s. 170. Mahalli idareler 

üzerindeki Danıştay’ın idari vesayet yetkisinin eleştirisi bakımından bakınız: Aytaç, Fethi, İdari 
Yargı Mercileriyle Yerel Yönetimler Arasındaki İlişkiler Yeniden Düzenlenmelidir, I. Ulusal 
İdare Hukuku Kongresi, İkinci Kitap, Kamu Yönetimi, Danıştay Yayınları, Ankara, 1990, s. 
931.-938. 

415  Brown/Bell, s. 68. 
416  Burada belirtilen “kanunla gösterilen diğer işleri yapmak” görevi üzerinde durmak gerekir. 

Diğer işlerden kasıt, yargısal, danışma ve inceleme niteliğinde olan ve diğer kanunlarla verilen 
işler mi yoksa yargısal, danışma ve inceleme niteliğinde olmayan işler mi? Anayasa 
Mahkemesine göre diğer işler yargısal, danışma ve inceleme niteliğinde olmayan işlerdir. 
Mahkemeye göre Danıştay’ın aldığı idari kararlar bahsedilen bu “diğer işler” kapsamındadır. 

417  Anayasa Mahkemesi, 21.12.1993, E.1993/27, K.1993/57, KBB. 
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Danıştay Birinci Dairesinin görevleri Danıştay Kanununun 42. 

maddesinde sayılmıştır. Buna göre Birinci Daire, İdarei Umumiyei Vilayat 

Kanunu Muvakkatı gereğince doğrudan doğruya veya itiraz yoluyla 

Danıştay'a verilen işleri ve Belediye Kanunu ile Danıştay'a verilip idari 

davaya konu olmayan işleri inceler ve gereğine göre karara bağlar. 

İdari İşler Kurulunun yapısı Danıştay Kanununun 16. maddesinde, 

görevleri ise 46. maddede düzenlenmiştir. İdari İşler Kurulu, idari daire 

başkan ve üyeleri ile her takvim yılı başında Genel Kurulca her dava 

dairesinden seçilecek bir başkan veya üyeden oluşur. İdari İşler Kurulu’nun 

idari vesayet denetimine ilişkin olarak görevi, Danıştay Birinci Dairesi 

tarafından 42. maddede belirtilen idari vesayete denetimiyle ilgili kararlarını 

(madde-46/1-e) temyizen incelemek ve karara bağlamaktır. Birinci Daire,. 

bu yönde verilen bozma kararlarına uymak zorundadır.(madde-46) 

Mahalli idarelere ilişkin kanunlarda Danıştay’a verilen ve fakat idari 

veya yargısal olması bakımından niteliği belirtilmeyen görevler, kısmen 

Danıştay Kanunundaki hükümlerle açıklığa kavuşmaktadır. Örneğin 5302 

Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 21/3 hükmüne göre İl genel meclisi 

üyeliğine seçilme yeterliliğinin kaybedilmesi durumunda, valinin bildirmesi 

üzerine Danıştay tarafından üyeliğin düşmesine karar verilir. Kanun koyucu 

İl Özel İdaresi Kanununda belirtmediği bu yetkiliyi Danıştay Kanununda 

belirtmektedir. Danıştay Kanununun 42/h hükmüne göre İdarei Umumiyei 

Vilayat Kanunu Muvakkatı gereğince doğrudan doğruya veya itiraz yoluyla 

Danıştay'a verilen işler Danıştay Birinci Dairesi tarafından karara bağlanır. 

Mahalli idarelerin seçilmiş organlarının organlık sıfatlarının kaybına 

ilişkin uyuşmazlıklarda da bir tereddüt bulunmamaktadır. Anayasanın 127/4 

hükmü ve buna bağlı olarak Danıştay Kanununun 32. hükmü, bir yargı 

dairesi olan Sekizinci Daireyi mahalli idarelerin seçimle gelen organlarının 

organlık sıfatlarını kaybetmeleri konusunda yetkili kılmıştır. 
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Bazı durumlarda Danıştay Kanununda da görevli Danıştay dairesi 

açıklanmamaktadır. Bu durumlarda Danıştay Kanununun 42/ı hükmü 

gereğince Belediye Kanunu ile Danıştay’a verilip idari davaya konu olmayan 

işlerin Birinci Daire’nin görevli olduğu sonucuna varılabilir. Belediye 

Kanununda 4. maddeye göre belediye kurulmasına, 11. maddeye göre 

belediyenin varlığına son verilmesine ve 15. maddeye göre belediyenin 

imtiyaz sözleşmesine yapmasına ilişkin verilen görüşler bu kapsamda 

değerlendirilebilir. Birinci Dairenin de bu yönde kararı bulunmaktadır.418 

Danıştay Birinci Dairesi ve İdari İşler Kurulu tarafından verilen 

kararların idari nitelikte bir karar olduğu konusunda doktrin419 ve yargı 

organlarında420 fikir birliği bulunmaktadır. Bununla birlikte bu kararların 

amacı ve idari vesayet yetkisinin kullanımına ilişkin olup olmadıkları 

bakımından farklı görüşler vardır. 

Günday’a göre Danıştay idari daireleri tarafından verilen idari kararlar, 

“daha ziyade merkezi idarenin yerel yönetimler üzerindeki vesayet yetkisini 

sınırlamak amacıyla kanunlarda öngörülmüş”421 yetkilerdir. Bu ifadeye göre 

Günday, sözkonusu yetkiyi idari vesayet yetkisi saymamaktadır.  Tam 

tersine, bu yetkinin Danıştay tarafından kullanılmakla idari vesayet yetkisi 

biçiminde kullanılmasının önlendiğini düşünmektedir. 

Duran’a göre, mahalli idarelere ilişkin olarak Danıştay idari dairelerinin 

görevlendirilmesinin amacı; idari vesayet denetiminin bazı önemli ve duyarlı 

konularda daha objektif ve tarafsız davranacağı düşünülen, merkezi idare 

hiyerarşisi dışındaki bir devlet kuruluşu eliyle veya ortaklığı ile yerine 

getirilmesidir. Danıştay idari daireler tarafından verilen kararlar, bir idari 
                                                
418  D.1.D. 23.09.2005, E.2005/924, K.2005/1073, DBB. 
419  Fırat, Alp Yüksel, “İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Gereğince Danıştayca Verilen Kesin 

Kararlar”, Yüzyıl Boyunca Danıştay, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1968, s. 828, 
Özyörük, s. 182, Duran, Lütfi, Türkiye Yönetiminde Karmaşa, Çağdaş Yayınları, İstanbul, 1988, 
s. 168, Özay, s. 169, Günday, İdare Hukuku, s. 379, Gözler, I, s. 245. 

420  Anayasa Mahkemesi, 21.12.1993, E.1993/27, K.1993/57, KBB; D.8.D. 04.10.1990, E.1989/658, 
K.1990/1019, DBB; D.8.D. 09.12.1993, E.1992/3074, K.1993/4118, DBB; D.6.D. 21.09.1994, 
E.1992/1437, K.1994/3095, DBB. 

421  Günday, İdare Hukuku, s. 379-380. Atay da benzer düşünceyi ileri sürmektedir. Atay, s. 188. 
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makam veya kurul sıfatıyla alınmış, idari işlem olup ve idari vesayet 

niteliğinde kararlardır.422 

Arslan’a göre Danıştay’ın vesayet yetkisinin amacı, işlemlerin kanuna 

uygunluğu kadar elverişliliğini de denetlemektir.423 Yazar burada, Danıştay 

Birinci Dairesi ile kullanılan yetkinin idari vesayet yetkisinden farklılığını 

vurgulamaktır. 

Bize göre Danıştay Birinci Dairesinin mahalli idareye ilişkin kararları 

idari vesayet yetkisinin kullanımına ilişkindir. Çünkü, öncelikle bu daire 

merkezi idarenin yardımcı kuruluşu olması nedeniyle merkezi idare 

kapsamında ve dolayısıyla mahalli idareler dışında yer almaktadır. Diğer 

taraftan, denetimin yapıldığı organlar mahalli idarelerdir. Nihayet, Danıştay 

Birinci Dairesi tarafından verilen kararlar mahalli idare kararları üzerinde 

kesin ve icrai nitelikte idari işlemlere katılması şeklinde belirmektedir.  

Bu husus Anayasa Mahkemesi kararlarında da belirtilmiştir: 

“Danıştay’ın yargısal olmayan görevleri, 2575 sayılı Danıştay Yasası’nda ve 

kimi özel yasalarda gösterilmiştir. 74. madde uyarınca belediye meclislerinin 

işlemleri üzerinde İl İdare Kurulu ya da Danıştay’ca yapılması öngörülen 

denetim, bir idarî vesayettir. Danıştay burada Anayasa ve 2575 sayılı 

Yasa’yla kendisine verilen danışma ve inceleme işlevini yerine getirmekte, 

bir yönetim organı imişçesine yönetsel bir karar almaktadır. Çünkü, bu itiraz, 

yargısal bir başvuru ya da dâva olmayıp, yönetsel bir başvurudur.”424 

Kararda ayrıca “Yargısal bir inceleme sonucunda üst merci olarak 

onaylamadan sözedebilmek için, önceki kararın da alt derece 

mahkemesince verilmesi, yani yargısal nitelikte bulunması gerekir. Oysa, 

75. madde uyarınca Danıştay’a yapılan başvuru, belediye meclisi kararının 

iptalini ya da onaylanmasını öngörmektedir. Yalnızca bu saptama bile, 

                                                
422  Duran, Karmaşa, s. 168. 
423  Arslan, İdari Vesayet, s. 43. 
424  Anayasa Mahkemesi, 21.12.1993, E.1993/27, K.1993/57, KBB. 
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Danıştay’ca yapılan denetimin ‘idarî vesayet’ olduğunu kanıtlamaktadır” 

ifadesi yer almaktadır. 

Danıştay da Anayasa Mahkemesi kararına paralel olarak Birinci Daire 

kararlarını idari vesayet yetkisi olarak kabul etmektedir.425 

 

2. Danıştay’ın İdari Vesayet Denetimine İlişkin Kararlarının 
Uygulanması 

Danıştay’ın idari vesayet denetimine ilişkin olarak verdiği kararların 

uygulanmasını ayrı bir başlık altında incelememizin nedeni, bu kararların 

uygulanma bakımından diğer merkezi idare kararlarından farklılık 

oluşturmasıdır.  

Danıştay Birinci Dairesi tarafından mahalli idarelere ilişkin olarak 

verilen idari kararlar bizzat Danıştay Başkanlığı tarafından uygulanmaz. Bu 

kararlar, kanunlarda gösterilen ilgili makamlar tarafından uygulanır. Zaten 

Danıştay Birinci Dairesine verilen bu tür görevlere baktığımız zaman 

bunların tek başına Danıştay’a verilmediğini, ancak bir başka idari karar ile 

birlikte kullanıldığını görmekteyiz. Örneğin Belediye Kanununda belediye 

kurulmasına ilişkin 4. maddede, nihai kararın verilebilmesi için “işlem 

dosyası valinin görüşüyle birlikte İçişleri Bakanlığına gönderilir, Danıştayın 

görüşü alınarak müşterek kararname ile o yerde belediye kurulur”. 

Danıştay idari daireleri tarafından alınan idari kararların uygulanmasına 

ilişkin işlem ve eylemlerden dolayı sorumluluk uygulayan makamlara aittir. 

 

                                                
425  D.8.D. 04.10.1990, E.1989/658, K.1990/1019, DBB; D.8.D. 09.12.1993, E.1992/3074, 

K.1993/4118, DBB; D.6.D. 21.09.1994, E.1992/1437, K.1994/3095, DBB. 
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3.    Danıştay’ın İdari Vesayet Denetimine İlişkin Kararlarına Karşı 
Yargı Yoluna Başvurma 

Danıştay Kanunun 24/d hükmüne göre, Danıştay Birinci Dairesince 

veya İdari İşler Kurulunca verilen kararlara karşı değil; ancak bu kararlar 

üzerine uygulanan eylem ve işlemlere karşı, doğrudan Danıştay’da dava 

açılır. Bu hüküm dolaylı olarak, Danıştay İdari Dairesinin ve İdari İşler 

Kurulunun kararlarına karşı dava açılamayacağını öngörmektedir. Bu 

durumda ilgililer, Danıştay idari dairesince alınan kararlara karşı dava 

açamamakta, bunun yerine bu kararları uygulayan merkezi idare organına 

karşı dava açmaktadırlar. 

Danıştay’ın uygulaması da bu yönde istikrar kazanmıştır. Danıştay’ın 

yargısal daireleri, Birinci Daire kararlarına karşı açılan iptal davalarında 

“Danıştay'ca verilen bu karar bir danışma kararı niteliğinde olmayıp 

doğrudan idari nitelikte bir karar ise de, ancak Danıştay İdari Dairelerince 

veya İdari İşler Kurulunca verilen kararlar üzerine uygulanan eylem ve 

işlemlere karşı Danıştay'da dava açılabileceğinden Danıştay Birinci 

Dairesince verilen karara karşı iptal davası açılması olanağı bulunma”dığı 

yönünde karar vermiştir.426 

Danıştay Altıncı Dairesine göre Danıştay’a yapılan başvuru Danıştay 

Birinci Dairesine yapılmak suretiyle yargı denetimi dışında bırakılmakta ve 

bu durum Anayasanın 125. maddesine aykırılık teşkil etmektedir. Altıncı 

Daire kararına göre idari vesayet makamlarının Danıştay önüne getirdikleri 

uyuşmazlıklar Danıştay’ın yargı daireleri tarafından ve yargısal usullere göre 

yürütülmelidir. 427 

                                                
426  D.8.D. 04.10.1990, E.1989/658, K.1990/1019 DBB. Gözler’e göre bu şekilde bir idari 

işlemin yargı yolu dışında tutulması Anayasaya aykırılık teşkil etmektedir. Gözler, I, s. 
248. 

427  D.6.D. 21.09.1994, E.1992/1437, K.1994/3095, DBB. Altıncı Daire, 1580 sayılı Belediye 
Yasası’nın 74. maddesinde yer alan “tasdik veya iptal olunur.” sözcüklerinin Anayasa’nın 125. 
maddesine aykırılığı savıyla iptali konuyu Anayasa Mahkemesi önüne getirmiştir. Anayasa 
Mahkemesi 1580 sayılı Belediye Yasası’nın 74. Maddesi davada uygulanacak kural 
olmadığından Danıştay Altıncı Dairesi’nin bu maddeye yönelik iptal başvurusunun reddetmiştir. 



 

 

143

 

 

IIII..  ÜZERİNDE İDARİ VESAYET YETKİSİ KULLANILAN MAHALLİ 
İDARE ORGANLARI 

Anayasanın idari vesayet yetkisini düzenleyen hükmü kapsamında 

idari vesayet yetkisinin yalnızca mahalli idareler üzerinde kullanılması 

gerektiğini “idari vesayet yetkisinin dayanağı” başlığında belirttik. Burada il 

özel idaresi, belediyeler ve köyler üzerinde uygulanan idari vesayet yetkileri 

mevcut örneklerle ve somut olarak ele alınacaktır.  

 

A. İL ÖZEL İDARESİ ORGANLARI ÜZERİNDE İDARİ VESAYET 
YETKİSİ 

İl Özel İdaresi Kanununa göre il özel idaresinin üç organı 

bulunmaktadır. Bu organlar karar organı olan il genel meclisi ve yürütme 

organı olan vali ve il encümenidir. 

 

1.  Vali Üzerindeki İdari Vesayet Yetkisi 

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre vali, ilde Devletin ve Hükümetin 

temsilcisi ve ayrı ayrı her Bakanın mümessili ve bunların idari ve siyasi 

yürütme vasıtasıdır. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununa göre ise vali il özel 

idaresinin başı ve tüzel kişiliğin temsilcisidir. Vali Türk idare teşkilatı 

içerisinde il özel idaresi ve il genel idaresinde ikili bir görev yürütmektedir. 

Vali, hem merkezi idarenin taşra teşkilatı olan il idaresinin başı hem de 

mahalli idare teşkilatı olan il özel idaresinin başı ve yürütme organıdır. 

Birbiriyle örtüşmeyen bu iki görevin bir kişi üzerinde birleştirilmesi yerinden 

yönetim ilkesi ile uyumlu bir düzenleme değildir. Mevzuatta bu iki ayrı 

                                                                                                                                     
Anayasa Mahkemesi, 21.12.1993, E.1993/27, K.1993/57, KBB. Bu kararın değerlendirilmesi 
için bakınız. Gözler, I, s. 251-254. 
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statüye ilişkin olarak valilere ayrı ayrı görevler verilmiştir. Verilen bu görevler 

bakımından gerek yasal düzeyde gerekse uygulamada herhangi bir 

karmaşanın söz konusu olmaması bu uygulamanın Anayasa’nın 123. 

maddesinde belirtilen “yerinden yönetim ilkesi”ne aykırılık teşkil etmediği 

anlamına gelmez. 

Merkezi idare ajanı olan vali, mahalli idareler üzerinde idari vesayet 

yetkisi kullanmaktadır. Ancak, il özel idaresinin başı ve yürütme organı olan 

vali üzerinde idari vesayet yetkisinin kullanılıp kullanılamayacağını ise 

tartışmak gerekir. 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 34. maddesine göre “görevden 

uzaklaştırma” durumu valileri kapsar gözükse de, uygulamada bir valinin bu 

hükme dayanılarak görevden uzaklaştırılması mümkün görülmemektedir. 

Valinin il genel idaresindeki görevini yürütmeye devam etmesindeki 

zorunluluk valilerin 34. madde uyarınca görevden uzaklaştırılmalarına imkân 

vermemektedir.  

Diğer yandan 38. maddeye göre il özel idaresinin başı olan valinin mali 

işlemler dışında kalan diğer idari işlemleri kapsamında idarenin bütünlüğü 

açısından İçişleri Bakanlığı tarafından denetlenmesi bir idari vesayet yetkisi 

olarak öngörülmüştür. İçişleri Bakanlığı ile vali arasında il genel idaresi 

kanununa göre “hiyerarşi” bağı bulunması ve hiyerarşi ilişkisinin çok daha 

ileri düzeyde denetim yetkisi vermesi gerçeği karşısında bu şekilde bir idari 

vesayet ilişkisi öngörülmesi çok da gerçekçi bulunmamaktadır. Benzer 

şekilde 5302 sayılı Kanun’un 18/son hükmüne göre meclis tarafından 

yetersiz görülen vali hakkındaki tutanağın “gereği yapılmak üzere” İçişleri 

Bakanlığına gönderilmesi valinin görevinin sona ermesini gerektirecek bir 

karara sebebiyet verecek niteliktedir. 

İl özel idaresinin diğer organlarında ve il özel idaresinin kararlarının 

alınmasında yetkileri bulunan valinin üzerinde -il özel idaresinin yürütme 

organı olarak- merkezi idarenin bir idari vesayet yetkisi kullanılmamaktadır. 
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Fakat şunu söylemek gerekir ki, her iki görevi yürüten vali hakkında merkezi 

idare ajanı sıfatı dolayısıyla yine merkezi idare tarafından işlem tesis 

edilmesi, örneğin merkeze atanması, idari vesayet yetkisi ile doğrudan ilgili 

olmasa bile il özel idaresinin başı ve yürütme organı olması bakımından il 

özel idaresini etkilemektedir. 

Netice itibariyle denebilir ki İl İdaresi Kanununa göre merkezi idare ile 

hiyerarşik bağı bulunan vali üzerinde İl Özel idaresi dolayısıyla daha zayıf 

bir denetim aracı olan idari vesayet denetiminin uygulanması bu nedenle 

mümkün olmamaktadır. Merkezi idare, il özel idaresinin başı olan vali 

hakkında bir işlem tesis edecek olsa bile bunu hiyerarşik yetkiyle daha kolay 

yapabilmektedir. 

 

2.  İl Genel Meclisi Üzerindeki İdari Vesayet Yetkisi 

İl genel meclisi, il özel idaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda 

gösterilen esas ve usullere göre ildeki seçmenler tarafından seçilmiş 

üyelerden oluşur. İl genel meclisi üzerinde idari vesayet yetkisi 

kullanılmaktadır.  

Burada il genel meclisi ve il encümeni üzerinde uygulanan idari 

vesayet yetkilerine değinmeden önce bir ön açıklama gereği duymaktayız. İl 

Özel İdaresi Kanununda geçen “vali” ibaresini ikiye ayırmak idari vesayet 

denetimi açısından önem arzetmektedir. Çünkü ikili görevi bulunan vali, İl 

Özel İdaresi Kanunu kapsamında hem il genel idaresinin başı olmak hem de 

il özel idaresinin yürütme organı ve temsilcisi olmak sıfatıyla ele alınırken bu 

konuda lafzi olarak bir farklılık belirtilmemiştir. Yani, Kanunda yetki ve 

denetim kullanan valinin hangi sıfatla bu yetki ve denetimi kullandığı 

belirtilmemiştir. Uygulamada valilerin bu yetkileri hangi sıfatları gereği 

kullandıklarını bildikleri pek söylenemez. Doktrinde il özel idaresi 

incelemelerinde bu konuda bir ayrım yapılmamaktadır. Bize göre il genel 

meclisi ve il encümeni üzerindeki yetkilerden bahsederken valinin il özel 
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idaresi yürütme organı ve başı olmak sıfatıyla kullandığı yetki ve denetimleri 

idari vesayet yetkisi olarak değerlendirilemez. 

5302 sayılı Kanun’un 15. maddesine göre “İl genel meclisi tarafından 

alınan kararların tam metni, en geç beş gün içinde valiye gönderilir. Vali, 

hukuka aykırı gördüğü kararları, yedi gün içinde gerekçesini de belirterek 

yeniden görüşülmek üzere il genel meclisine iade edebilir. Valiye 

gönderilmeyen meclis kararları yürürlüğe girmez. 

Yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden görüşülmesi 

istenip de il genel meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen 

kararlar kesinleşir. Vali, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine idarî 

yargıya başvurabilir. Kesinleşen il genel meclisi karar özetleri toplantıyı 

izleyen en geç yedi gün içinde çeşitli yollarla halka duyurulur.”428  

Burada vali, denetimi il özel idaresi başı sıfatıyla yapmaktadır. Bu 

kanun hükmünün benzeri olan 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. 

maddesine bakıldığında durum açıkça görülmektedir. Çünkü Belediye 

Kanununda meclis kararlarını bir daha görüşülmek üzere geri gönderme ve 

yargı yoluna gitme bakımından belediye başkanı yetkili kılınmıştır. Bu 

hüküm bir idari vesayet denetimi öngörmemiştir.429 İl Özel İdaresi 

Kanunu’nun 15. maddesi kapsamı dışında 45. madde ve 47. maddelerde 

düzenlenen bütçe ve kesin hesaba ilişkin il genel meclisi kararlarında eski 

kanunun aksine idari vesayet yetkisi tümüyle kaldırılmıştır.430 

                                                
428  Eski kanundaki karşılığı: İl Özel İdaresi Kanunu’nun 135. maddesi: ”Meclisi umumii vilayetçe 

ittihaz olunan mukarrerat valinin tasdikiyle kesbi kat'iyet eder. Vali mukarreratı müttehaza 
aleyhinde zabıtname tarihinden itibaren yirmi gün zarfında hakkı itiraza maliktir. İtiraz 
vukuunda mesele Şurayı Devlette tetkik olunur. Şurayı Devlet evrakın tarihi tevdiinden itibaren 
iki ay zarfında bir karar itasına mecburdur.” 

429  Belediye başkanı ile belediye meclisi arasındaki denetim ilişkisi buradaki denetim ilişkisine 
benzemektedir. Belediye başkanı ile belediye meclisi arasındaki denetim ilişkisi, belediye 
başkanı belediye meclisinin hiyerarşik üstü olmadığı için hiyerarşik denetim; her iki organ aynı 
tüzelkişilik içinde olduğu için idari vesayet olarak nitelendirilemez. Kendine özgü (sui generis) 
bir düzenleme olan bu denetimdir. Ulusoy, Yerel Yönetimler, s. 188. 

430  1913 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 86. maddesine göre bütçe İçişleri Bakanlığının onayı ile 
yürürlüğe girmekteydi ve 88. maddeye göre de Bakanlık, bütçe üzerinde ödenek koyma ve 
çıkarma şeklinde ikame şeklinde idari vesayet yetkisi kullanabilmekteydi. 
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Bu kapsamda bir denetim ilişkisi de İl Özel İdaresi Kanunu’nun 38. 

maddesinde “denetimin kapsamı ve türleri” başlığı altında ele alınmıştır.431 

38. maddeye göre, “il özel idaresinin mali işlemler dışında kalan diğer idari 

işlemleri, idarenin bütünlüğüne ve kalkınma plan ve stratejilerine uygunluğu 

açısından İçişleri Bakanlığı, vali veya görevlendireceği elemanlar tarafından 

da denetlenir.” Bu düzenleme diğer denetim ilişkileri dikkate alındığında bir 

tekrar niteliği taşıması itibariyle gereksiz,432 çok geniş alanda bir denetim 

öngördüğünden dolayı da belirsizdir433. Çünkü meclis ve encümen kararları, 

hukuka aykırı görülmeleri durumunda zaten yetkili organlar tarafından yargı 

önüne götürülmek suretiyle en kapsamlı bir şekilde denetlenmektedir. 

Bunun dışında yaptırıma bağlanmadığı halde ayrıca bir denetim 

öngörülmesi anlamlı değildir.434 38. madde kapsamında yapılacak denetim 

bir yaptırıma bağlanmadığından bu denetim daha çok teftişi 

çağrıştırmaktadır. Ayrıca, önceki kanuna göre idari vesayet denetiminin 

oldukça sınırlı hale getirildiği bu kanunda, böyle bir düzenleme kanunun 

diğer hükümleri ve genel mantığı ile de uyuşmamaktadır.435 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nda İl özel idaresinin borçlanmaya 

ilişkin kararlarının denetimi bakımından olumlu bir düzenleme getirilmiştir. 

Kanunun 51. maddesine göre, “İl özel idaresi ve bağlı kuruluşları ile bunların 

sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip oldukları şirketlerin, en son 

kesinleşen bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirlenen 

yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam %10’unu 

                                                
431  Bu hükme paralel düzenleme Belediye Kanununun 55. maddesinde yer almaktadır. Denetimin 

kapsamı ve türleri başlıkla 55. maddeye göre “ Belediyelerde iç ve dış denetim yapılır. Denetim, 
iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, malî ve performans denetimini kapsar. İç ve dış denetim 5018 
sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılır. Ayrıca, belediyenin 
malî işlemler dışında kalan diğer idarî işlemleri, hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü 
açısından İçişleri Bakanlığı tarafından da denetlenir. Belediyelere bağlı kuruluş ve işletmeler de 
yukarıdaki esaslara göre denetlenir. Denetime ilişkin sonuçlar kamuoyuna açıklanır ve meclisin 
bilgisine sunulur.” 

432  Kaplan, Özel İdare, s. 139. 
433  Kaplan, Özel İdare, s. 139; Yıldırım’a göre bu denetim bir idari vesayet denetimidir. Yıldırım, 

İdare Hukuku, s. 107. 
434  Kaplan, Özel İdare, s. 139. 
435  Kaplan, Özel İdare, s. 139. 
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geçmeyen iç borçlanmayı il genel meclisinin kararı; %10’u geçen miktarlar 

için meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri 

Bakanlığının onayı ile yapabilir. İl özel idarelerinin ileri teknoloji ve büyük 

tutarda maddi kaynak gerektiren alt yapı yatırımlarında Devlet Plânlama 

Teşkilatı Müsteşarlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kabul edilen 

projeleri için yapılacak borçlanmalar (d) bendindeki miktarın 

hesaplanmasında dikkate alınmaz. Dış kaynak gerektiren projelerde Hazine 

Müsteşarlığının görüşü alınır.” 

Ülkemizdeki birkaçı hariç tüm belediyelerin büyük borç yükleri altında 

asli kamu hizmetlerini görememeleri, personel giderlerini 

karşılayamamaları436 ve hatta bu nedenlerle hacze maruz kalmaları437 51. 

madde hükmünün yerindeliğini ortaya koymaktadır. 

İl Özel İdaresi Kanununun 21. maddesinde meclis üyeliğinin sona 

ermesi ve 22. maddede meclisin feshi konuları bakımından bir denetim 

öngörülmüştür. Fakat bu denetim Anayasa’nın 127/4 hükmü gereği yargı 

denetimi çerçevesinde yürütüldüğünden idari vesayet yetkisi kapsamında 

değerlendirilmemektedir. İleride inceleneceği üzere 21. madde 

kapsamındaki idari vesayet yetkisi sadece Danıştay’a yapılan “başvuru 

kararı”dır. 

22. maddenin 3. fıkrasına göre “İçişleri Bakanlığı gerekli gördüğü 

takdirde meclisin feshine dair bildiri ile birlikte karar verilinceye kadar meclis 

toplantılarının ertelenmesini de ister. Danıştay, toplantıların ertelenmesi 

hususunu en geç bir ay içinde karara bağlar.” Bu hükme göre İçişleri 

Bakanlığının gerekli görmesi durumunda “meclis toplantılarını erteleme 

yetkisi” bir idari vesayet yetkisi olarak kabul edilmelidir.  

                                                
436  Dadaşköy Belediye Başkanı Güven Gülüm, belediyenin içinde bulunduğu mali durumu 

göstermesi bakımından basına verdiği bir demeçte "İşçilerimize aylardır tam maaş 
ödeyemiyoruz. Büyük bir mali sıkıntı içindeyiz. Bayram öncesi işçimize en azından 500 YTL 
para ödemek istiyorduk. Çaresiz kalınca Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a cep telefonu mesajı 
çekerek, yardım istedim" şeklinde açıklama yapmıştır. 07.01.2007 http://www2.vatanim.com.tr/ 
root.vatan?exec=vatanimbolgesel_detay&hkat=25&hid=15592,  

437  DVDDGK, 08.01.1999, E.1997/430, K.1999/31, DBB 
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3.  İl Encümeni Üzerindeki İdari Vesayet Yetkisi 

İl encümeni valinin başkanlığında, il genel meclisinin her yıl kendi 

üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri malî hizmetler 

birim amiri olmak üzere valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş 

üyeden oluşmaktadır. (İl Özel İdaresi Kanunu’nun 25. maddesi) 

İl Özel İdaresi Kanunu’nun 27/6 hükmüne göre “vali kanun, tüzük, 

yönetmelik ve il genel meclisi kararlarına aykırı gördüğü encümen kararının 

bir sonraki toplantıda tekrar görüşülmesini isteyebilir. Encümen, kararında 

ısrar ederse karar kesinleşir. Bu takdirde, vali, kesinleşen encümen 

kararının uygulanmasını durdurur ve idari yargı mercilerine yürütmeyi 

durdurma talebi ile birlikte on gün içinde başvurur. İtiraz Danıştay tarafından 

en geç altmış gün içinde karara bağlanır”.  

Bu hüküm uyarınca valinin yaptığı denetim bir iç idari denetim ve 

Danıştay tarafından yapılacağı öngörülen denetim de bir idari yargı 

denetimidir. Bu nedenle bu ilişki idari vesayet ilişkisi değildir.  

İl Özel İdaresi Kanunu’nun 34. maddesine göre, Görevleriyle ilgili bir 

suç nedeniyle haklarında soruşturma veya kovuşturma açılan il özel idaresi 

organları veya bu organların üyeleri, geçici bir önlem olarak kesin hükme 

kadar görevden uzaklaştırılabilir. Bunlar hakkında Danıştay tarafından 

verilecek nihai karar bir yargı kararı olmasına karşın İçişleri bakanının kesin 

hükme kadar görevden uzaklaştırma kararı bir idari vesayet yetkisidir. 438 

Yine il özel idaresinin denetimi bakımından Kanun’un 38. maddesinde 

iç ve dış denetim yapılacağı öngörülmüş ve bu denetimin 5018 sayılı Kamu 

Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılacağı belirtilmiştir. 

Bu denetim mali denetimdir, idari vesayet denetimi değildir. Maddenin 

                                                
438  Hondu, Selçuk, “Belediyelerin Seçilmiş Organlarının ve Seçilmiş Organ Üyelerinin Görevden 

Uzaklaştırılması ve Bunun Yargı Denetimi”, TİD, Yıl: 64, 1992, S.395, s. 19. 
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devamında il özel idaresinin mali işlemler dışında kalan diğer idari işlemleri, 

idarenin bütünlüğüne ve kalkınma planı ve stratejilerine uygunluğu 

açısından İçişleri Bakanlığı, vali veya görevlendireceği elemanlar tarafından 

da denetlenir hükmü yer almaktadır.  

Bu hükümde öngörülen denetim birincisi, genel nitelikte olduğundan 

ikincisi, İçişleri Bakanlığı ve valilikteki diğer elemanlar tarafından da 

yapılabildiğinden üçüncüsü, işlemler bakımından bir sınırlandırma 

sözkonusu olmadığından ve nihayet dördüncüsü, denetim sonucunda 

merkezi idare tarafından nasıl bir idari işlem tesis edileceği 

belirtilmediğinden bir idari denetim olarak kabul edilebilir. Fakat idari vesayet 

denetimi olarak değerlendirilemez. 

İl özel idaresi bakımından gerçekleştirilen bir idari vesayet denetimi de 

40. maddede düzenlenmiştir. Buna göre: İl özel idaresi hizmetlerinin ciddi bir 

biçimde aksatıldığının ve bu durumun halkın sağlık, huzur ve esenliğini 

hayati derecede olumsuz etkilediğinin ilgili bakanlığın talebi üzerine yetkili 

sulh hukuk hakimi tarafından belirlenmesi durumunda, İçişleri Bakanlığı; 

“Hizmetlerde meydana gelen aksamanın giderilmesini, hizmetin özelliğine 

göre makul bir süre vererek il özel idaresinden ister. Aksama giderilemezse, 

söz konusu hizmetin yerine getirilmesini o ilin valisinden ister. Bu durumda, 

vali, aksaklığı öncelikle il özel idaresinin araç, gereç, personel ve diğer 

kaynaklarıyla giderir. Mümkün olmadığı takdirde diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarının imkânlarını da kullanabilir. Bu nedenle ortaya çıkacak maliyet 

vali tarafından İller Bankasına bildirilir ve İller Bankasınca o il özel idaresinin 

müteakip ay genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamı üzerinden il özel 

idaresine ayrılan paydan valilik emrine gönderilir.” 

 

B.  BELEDİYE ORGANLARI ÜZERİNDE İDARİ VESAYET YETKİSİ 

Belediye tüzelkişiliği üzerinde bir bütün olarak bazı idari vesayet 

denetimi uygulamaları bulunmaktadır. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda 
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sınırları düzenleyen 6. maddeye göre “Belediye sınırları, belediye meclisinin 

kararı ve kaymakamın görüşü üzerine valinin onayı ile kesinleşir.” 

5393 sayılı Kanun’un mahalle kurulmasını düzenleyen 9. maddesine 

göre  “Belediye sınırları içinde mahalle kurulması, kaldırılması, 

birleştirilmesi, bölünmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesi, 

belediye meclisinin kararı ve kaymakamın görüşü üzerine valinin onayı ile 

olur.” 

5393 sayılı Kanun’un belde adının değiştirilmesini düzenleyen 10. 

maddesine göre “Bir beldenin adı, belediye meclisi üye tam sayısının en az 

dörtte üç çoğunluğunun kararı ve valinin görüşü üzerine İçişleri Bakanlığının 

onayı ile değiştirilir. Bu karar Resmî Gazetede yayımlanır. Beldenin adının 

değişmesi ile belediyenin adı da değişmiş sayılır.” 

Belediye Kanunu’nun belediye kurulmasını düzenleyen 4. maddesine 

göre, belediye kurulmasına ilişkin işlem dosyası “valinin görüşüyle birlikte 

İçişleri Bakanlığına gönderilir. Danıştayın görüşü alınarak müşterek 

kararname ile o yerde belediye kurulur” ve “yeni iskân nedeniyle oluşturulan 

ve nüfusu 5.000 ve üzerinde olan herhangi bir yerleşim yerinde, İçişleri 

Bakanlığının önerisi üzerine müşterek kararnameyle belediye kurulabilir.” 

Belediye tüzelkişiliğine son verilmesini düzenleyen 11. maddeye göre 

ise “meskûn sahası, bağlı olduğu il veya ilçe belediyesi ile nüfusu 50.000 ve 

üzerinde olan bir belediyenin sınırına, 5.000 metreden daha yakın duruma 

gelen belediye ve köylerin tüzel kişiliği; genel imar düzeni veya temel alt 

yapı hizmetlerinin gerekli kılması durumunda, Danıştayın görüşü alınarak, 

İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine müşterek kararname ile kaldırılarak bu 

belediyeye katılır.” Yine aynı maddeye göre “nüfusu 2.000'in altına düşen 

belediyeler, Danıştayın görüşü alınarak, İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine 

müşterek kararname ile köye dönüştürülür.” 
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Belediye Kanunu’nun personel çalıştırılmasını öngören 49. maddesine 

göre “çalıştırılacak personel için İçişleri Bakanlığı unvanlar itibarıyla 

sınırlama getirebilir.” 

Saydığımız bu idari vesayet örnekleri belediyenin doğrudan bir 

organına ilişkin olmayıp tüzelkişilik üzerinde kullanılan idari vesayet 

yetkileridir.  

 

1.  Belediye Başkanı Üzerindeki İdari Vesayet Yetkisi 

Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin 

temsilcisidir. 

5393 sayılı Kanun’un belediye başkanlığının görevinin sona ermesini 

düzenleyen 44. maddesine göre İçişleri Bakanlığının başvurusu üzerine 

Danıştay kararıyla başkanlık sıfatı sona erer. Bu hüküm Anayasanın 127/4 

hükmü kapsamında yapılan bir düzenleme olduğundan bir idari vesayet 

denetimi değildir. Bu denetim bir idari yargı denetimidir.  

Belediye başkanı yönünden merkezi idarenin denetimi Belediye 

Kanunu’nun 46. maddesine göre ikame şeklinde gerçekleştirilmektedir. Bu 

hükme göre “belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması ve yeni 

belediye başkanı veya başkan vekili seçiminin yapılamaması durumunda, 

seçim yapılıncaya kadar belediye başkanlığına büyükşehir ve il 

belediyelerinde İçişleri Bakanı, diğer belediyelerde vali tarafından 

görevlendirme yapılır.” 

2.  Belediye Meclisi Üzerindeki İdari Vesayet Yetkisi 

Belediye Kanunu’nun 17. maddesine göre belediye meclisi, 

belediyenin karar organıdır ve kanunda gösterilen esas ve usullere göre 

seçilmiş üyelerden oluşur. 
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Belediye meclisi kararları üzerinde idari vesayet yetkisi 

uygulanmaktadır. Belediye Kanunu’nun 23. maddesi ve Büyükşehir 

Belediye Kanunu’nun 14. maddesine göre, belediye başkanı, hukuka aykırı 

gördüğü belediye meclisi kararlarını, gerekçesini de belirterek yeniden 

görüşülmek üzere belediye meclisine iade edebilir. Yeniden görüşülmesi 

istenilmeyen kararlar ile yeniden görüşülmesi istenip de belediye meclisi üye 

tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen kararlar kesinleşir. Belediye 

başkanı, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine idarî yargıya 

başvurabilir.  Burada belediye başkanlarına verilen veto (denetim) yetkisi, 

belediye başkanı belediye meclisinin hiyerarşik üstü olmadığı için hiyerarşik 

denetim değildir, diğer yandan her iki organ aynı tüzelkişilik içinde olduğu 

için idari vesayet olarak da nitelendirilemez. Bu düzenleme kendine özgü 

(sui generis) bir denetimdir.439  

Ulusoy’a göre belediye başkanının belediye meclis kararlarını 

denetlemesi yerindelik ve ihtiyaca uygunluk bakımından eleştirilebilir 

niteliktedir ve Anayasadaki “yerel özerklik” ilkesine uygunluğu 

tartışmalıdır.440 Oysa benzer düzenlemenin yer aldığı Almanya’da bu durum 

yerel özerklik açısından olumlu görülmektedir. Alman idare hukukunda 

özerkliğe sahip idari kurumların kendi kendini denetlemesi asıldır. Hem 

mahalli yönetimler hem de üniversiteleri için bu ilke geçerlidir. Belediyelerde 

belediye başkanı alınan kararlara itiraz etme yetkisine sahiptir. Bütün 

üniversitelerde de alınan kararların iç denetim yoluyla kendi iç 

mekanizmalarını kullanmaları asıldır. Belediyelerde bütçe konusunda 

belediye meclisi ve belediye yönetimi karşılıklı olarak birbirini idari açıdan 

denetlemek yetkisine sahiptir. Bu durum özerk yönetimlerin kendi iç 

mekanizmalarını kullanmalarının tipik örneğidir. 441 

 Bundan başka Belediye Kanunu’nun 23. maddesine göre meclis 

kararları “kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde mahallin en 
                                                
439  Ulusoy, Yerel Yönetimler, s. 188. 
440  Ulusoy, Yerel Yönetimler, s. 188. 
441  Wolfgang, s. 553. 
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büyük mülkî idare amirine gönderilir. Mülkî idare amirine gönderilmeyen 

kararlar yürürlüğe girmez. Mülkî idare amiri hukuka aykırı gördüğü kararlar 

aleyhine idarî yargıya başvurabilir.” Görüldüğü üzere burada meclis kararları 

bakımından merkezi idareye idari yargı yoluna başvurma yoluyla idari 

vesayet yetkisi verilmektedir. 

İl Özel İdaresi Kanunu’nda olduğu gibi, meclis üyeliğinin sona ermesini 

düzenleyen ve meclisin feshini düzenleyen Belediye Kanunu’nun 29. ve 30. 

hükümleri Anayasa’nın 127/4 hükmü gereğince yargısal nitelikte yapılan 

denetimlerdir. Bununla birlikte Belediye Kanunu’nun 30/3. hükmüne göre, 

“İçişleri Bakanlığı(nın) gerekli gördüğü takdirde meclisin feshine dair bildirim 

ile birlikte, karar verilinceye kadar meclis toplantılarının ertelenmesi” bir idari 

vesayet yetkisidir.  

5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun 11. maddesine göre 

birden çok ili kapsayan mahalli idare birliklerinde mahalli idare birlik 

meclisinin kararları o birliğin merkezinin olduğu yer mülki idare amirine 

gönderilir. 

Birlik meclisinin toplantıları, kararları, çalışma esas ve usulleri, bilgi 

edinme ve denetim yolları442, feshi, meclis üyeliğinin sona ermesi, ihtisas 

komisyonu üyelerinin seçimi ile meclis üyelerinin yükümlülükleri hakkında bu 

Kanun’da hüküm bulunmayan durumlarda, Belediye Kanunu’nun belediye 

meclislerine ilişkin hükümleri uygulanır. 

                                                
442  Mahalli idare birlikleri kanununda encümenler hakkındaki 13/son fıkrası ise şöyledir: “Birlik 

encümeninin toplantıları, kararları ile çalışma esas ve usûlleri hakkında bu Kanunda hüküm 
bulunmayan hallerde, Belediye Kanununun belediye encümenine ilişkin hükümleri uygulanır.” 
Görüldüğü üzere bu fıkrada “denetim yolları” kısmı bulunmamaktadır. Birlik başkanını 
düzenleyen 14. maddede ise denetime ilişkin bir hüküm bulunmamakta ve Belediye kanununa 
atıf yapılan hüküm şöyledir: 14/son: “Birlik başkanlığının sona ermesi ile ilgili olarak Belediye 
Kanununun belediye başkanlığının göreve devamsızlık dışındaki sebeplerle sona ermesine 
ilişkin hükümleri uygulanır.” Bu durumda birlik encümeni ile birlik başkanı üzerinde idari 
vesayet yetkisi bulunmamaktadır mı diyeceğiz? Madde 22- (Ek birinci fıkra: 29/12/2005 - 
5445/4 md.) Mahallî idare birliklerinin denetimi İçişleri Bakanlığınca yapılır. Valiler ve 
kaymakamlar gerekli gördüklerinde ülke düzeyinde kurulan birlikler dışındaki birlikleri 
denetleyebilirler. 
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Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun 12. maddesine göre, birlik 

meclisinin feshi durumunda, yeni meclis oluşuncaya kadar birlik meclisi ve 

birlik encümenine ait görevler, ulusal düzeyde kurulan birlikler için İçişleri 

Bakanlığınca, diğer birlikler için birlik merkezinin bulunduğu yer mülki idare 

amirince kamu görevlileri arasından biri başkan olmak üzere 

görevlendirilecek beş kişilik bir heyet tarafından yürütülür. Oysa belediye 

meclisinin feshi durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir meclis 

oluşturulmaktadır. 

 

3.  Belediye Encümeni Üzerindeki İdari Vesayet Yetkisi 

Belediye encümeni bakımından Anayasa 127/4’de yer alan görevden 

uzaklaştırmaya ilişkin hükmün Belediye Kanunu’nun 47. maddesinde aynen 

düzenlenmesi dışında bir idari vesayet denetimi öngörülmemiştir.  

Bu durum belediye encümenin denetim dışında kaldığı anlamına 

gelmez. Çünkü idari kararlar açısından baktığımızda belediye encümeni 

kararlarının dayanağı olan belediye meclis kararları idari vesayet denetimine 

tabidir. Diğer yandan belediye encümeni üyeleri aynı zamanda belediye 

meclis üyeleri olduğundan bu bakımdan da idari vesayet denetimine 

tabidir.443 

 

C.  KÖY ORGANLAR ÜZERİNDE İDARİ VESAYET YETKİSİ 

Köy idaresi ile merkezi idare arasında yoğun bir idari vesayet yetkisi 

bulunmaktadır. Özellikle vali ve kaymakamların köy idaresi üzerinde 

hiyerarşik benzeri yetkileri doğal bir hale gelmiştir.444 

 

                                                
443  D.8.D. 10.04.2006, E.2006/151, K.2006/1450, yayınlanmamıştır. 
444  Aktan, Tahir, “Mahalli İdarelerde Vesayet Denetimi”, AİD. C.9, S.3, Eylül 1976, s. 22. 
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1.  Köy Muhtarı Üzerindeki İdari Vesayet Yetkisi 

442 sayılı Köy Kanunu’nun 10. maddesine göre muhtar, köyün başı, 

yürütme organı ve aynı zamanda Devletin memurudur. Her ne kadar 

kanunda muhtar için Devletin memurudur tanımlaması bulunsa da buradaki 

ifadeyi Devlet Memurları Kanunu kapsamında bir memur olarak algılamak 

yanlış olur. “Devletin memurudur” ifadesinden kasıt muhtarın mahalli işlerin 

yanında Devletin (merkezi idarenin) işlerini görmesidir. Zaten, Köy 

Kanunu’nun 11. maddesinde köy muhtarının “Devlet memuru gibi” 

muhakeme edilip cezalandırılmasını öngören düzenleme bu farklılığı 

göstermektedir. 

 Bu bakımdan muhtar, köyde hem mahalli idare adına hem de merkezi 

idare adına kamu hizmetlerini yürütür. Bu yönüyle diğer mahalli idare 

organlarından farklı bir konumu bulunmaktadır. Bu konum sebebiyle vali ve 

kaymakamlar tarafından bir hiyerarşik ast olarak görülmektedirler. 

Köy muhtarı üzerinde idari vesayet denetimi çeşitli şekillerde 

görülmektedir. Köy Kanunu’nun 41. maddesine göre “il merkezine bağlı 

köylerde vali, ilçelere bağlı köylerde kaymakamlar, muhtarın köy işlerini ve 

kanunlarla verilen diğer görevlerini yapmadığını görürlerse muhtara yazılı 

ihtarda bulunurlar. Buna rağmen iş görmiyen muhtar, yetkili idare kurulu 

karariyle görevinden uzaklaştırılır.” Burada görevden uzaklaştırma gerekçesi 

olarak “muhtarın köy işlerini ve kanunlarla verilen diğer görevler” denilerek 

muhtarın hem 36. madde kapsamındaki Devlet işleri hem de 37. madde 

kapsamındaki köy işlerini yapmaması bakımından aynı hukuki süreç 

öngörülmüştür. Buradan çıkan sonuç muhtarın, merkezi idare ve mahalli 

idare görevlerini yapması bakımından iki ayrı hukuki sürece tabi olmadığıdır.  

Köy Kanunu’nun 41. maddesine göre vali ve kaymakam tarafından 

yapılan “yazılı ihtar” bir idari vesayet yetkisidir. Bunun dışında il idare 
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kurulu445 kararıyla görevden uzaklaştırma Anayasa’nın 127/4 kapsamında 

bir yargı kararıdır. Köy Kanunu’nun 33. maddesine göre muhtar ve ihtiyar 

meclisi üyelerinin seçildikten sonra çeşitli sebeplerle446 görevlerine il veya 

ilçe idare kurulları tarafından son verilmesi de Anayasa’nın 127/4 hükmü 

kapsamında yani yargısal denetim olarak değerlendirilmelidir. 

Diğer yandan 41. maddede her ne kadar görevden uzaklaştırılma 

denmişse de burada göreve son verme sözkonusudur. Danıştay da bu 

hükmü göreve son verme olarak değerlendirmektedir.447 

Köy muhtarının kararları üzerinde de idari vesayet yetkisi 

kullanılmaktadır. Köy Kanunu’nun 40. maddesine göre, “köy muhtarının 

köylü faydasına olmıyan kararlarını kaymakam bozabilir. Fakat, onun yerine 

kaymakam kendiliğinden karar veremez. Karar, gene köylü tarafından 

verilir.” 

 

                                                
445  İl idare kurulu, valinin başkanlığında hukuk işleri müdürü, defterdar, milli eğitim, bayındırlık ve 

iskan, sağlık, tarım ve köy işleri müdürlerinden oluşmaktadır. İl idare kurulu valiye yardımcı 
olmak üzere oluşturulmuştur. İdari ve istişari görevleri bulunmaktadır. 1982 yılında yargısal 
görevleri kaldırılmıştır. Akyılmaz, İdare Hukuku, s. 175. İl idare kurulu ile vali arasındaki ilişki 
ilçe idare kurulu ile kaymakam arasında düzenlenmiştir. Akyılmaz, İdare Hukuku, s. 179. 

446  1. Kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar, 2. İzinsiz olarak yabancı Devlet resmi 
hizmetlerinde bulunanlar, 3. Ağır hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı kesin olarak hüküm 
giyenler, 4. Taksirli suçlar hariç olmak üzere 5 yıldan fazla hapis cezasiyle kesin olarak hüküm 
giyenler, 5. Zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye 
kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan biri ile kesin olarak hüküm giymiş olanlar, 
6. Devletin, katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin, köylerin, İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin veya bunlara bağlı daire ve müesseselerle ortaklarının ve imtiyazlı şirketlerin 
memur ve müstahdemi olanlar, 7. Cumhuriyet Senatosu üyesi, milletvekili, il genel meclisi 
üyesi, belediye meclisi üyesi, belediye başkanı olanlar, 8. Köy içlerinin mütaahhidi, bu işlerle 
ilgili kimselerin kefili veya ortağı olanlar ve bu cihetlerden köye borçlu bulunanlar, 

447  D.8.D. 03.05.1983, E.1982/722, K.1983/944, DBB. Köy muhtarının görevinden 
uzaklaştırılmasına ilişkin İl İdare Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davada muhtarın kendi 
köyü sınırları içinde gerekli tüm kolluk önlemlerini almakla yükümlü bulunduğu halde gerekli 
önlemleri almadığı gibi, İl Makamının yazılı ihtarına karşın görevini yapmadığı saptandığından 
dava konusu kararda hukuka aykırılık görülmemiştir. D.8.D. 03.11.1983, E.1982/650, 
K.1983/2113, DBB. 
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2.  İhtiyar Heyeti Üzerindeki İdari Vesayet Yetkisi 

Köy idaresinin karar organı olan ihtiyar meclisi, görevleri bakımından 

idari vesayet yetkisi ile denetlenmektedir. Köy Kanunu’nun 43. maddesine 

göre “ihtiyar meclisi köy işlerini en ziyade lazım olandan başlıyarak bir 

sıraya koyar ve biri yapılıp bittikten sonra sırasiyle hepsini köylüye 

gördürmeğe çalışır. Evvel yapılması lazım gelen sağlık, yol, mektep işlerinin 

geri bırakıldığı haber alınır veya şikayet edilirse köyün bağlı olduğu 

kaymakam veya vali tarafından gösterilen yolda yapılır.” 

Köy Kanunu’nun 44. maddesine göre göre ise “ihtiyar Meclisi bu 

Kanunun 13 ve 14 üncü maddelerinde yazılı mecburi ve ihtiyari işleri 

yapmak için lüzumu halinde köy sınırı içindeki gayrimenkulleri değer 

pahasiyle satın alır. Mal sahibi razı olmazsa köyün bağlı bulunduğu kaza 

veya vilayet idare heyeti işi gözden geçirir. İdare heyetinin kararına söz 

yoktur.” İdare kurul kararlarının göreve son verme yönündeki kararlarının 

yargısal olması yanında bu madde hükmü kapsamında verilen kararın bir 

idari karar ve dolayısıyla bir idari vesayet denetimi olduğu söylenebilir. Buna 

karşın Kanunun 45 ve 46. maddeleri kapsamında köy muhtarı ve ihtiyar 

heyeti bakımından öngörülen cezaların yargısal nitelikleri nedeniyle idari 

vesayet yetkisi olarak değerlendirilemez. 

Köy Kanunu’nda Vali veya Kaymakamın 47. madde448 uyarınca 

kullandıkları “izin” yetkisi ile 48. madde449 kapsamında kullandıkları 

“uyuşmazlık çözme” kararları da birer idari vesayet yetkisi örneğidir. Aynı 

şekilde 86. madde uyarınca “bir köyde birden fazla imam bulunursa ihtiyar 

meclisinde aza olarak bulunacak imamı kaymakam(ın) seçmesi” de bir idari 

vesayet yetkisi kullanımıdır. 

                                                
448  Madde 47 – İki ve daha ziyade köyler arasındaki işler için o köylerin muhtar ve ihtiyar 

meclisleri kendi aralarında kararlaştıracakları bir köyde toplanarak konuşurlar ve ne türlü 
yapılacağını ve her köyün o işte ne türlü yardım edeceğini kararlaştırırlar ve ondan sonra 
Hükümete haber vererek alacakları izne göre işe başlarlar. 

449  Madde 48 – İki veya daha ziyade köylere düşen işler için köylerin ihtiyar meclisleri kendi 
aralarında anlaşamazlarsa bunlardan bir tarafın dilemesi üzerine köyün bağlı olduğu Hükümet 
reisi işe karışır ve o köylerin ihtiyar meclislerini toplıyarak işi bitirir. 
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Köy Kanunu’nda ihtiyar meclisi kararları bakımından kullanılan bir idari 

vesayet yetkisi de Ek 3. maddede düzenlenmiştir. Bu hüküm, idari vesayet 

yetkisine karşı idari yargı yolunu kapatması bakımından Anayasa’nın 125/1 

hükmüne de açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Ek 3. maddeye göre “Köy 

İhtiyar meclisi salınacak salmanın nisbet, cins ve mikdarını İkinci kanun ayı 

içinde tayin ve tevzi cetvellerini tanzim ederek on beş gün müddetle 

umumun görebileceği yerlere asmak suretiyle ilan ve hariçte bulunanlara 

tebliğ eder. Salınan salmalarda kanun hükümlerine uygunsuzluk veya 

nisbetsizlik olduğunu iddia edenler ilan veya tebliğ müddetinin hitamından 

itibaren on gün içinde itirazlarını köy muhtarına söylerler veya yazı ile 

bildirirler ve müracaatlarını tutulacak deftere yazdırarak bir ilmühaber alırlar.  

Köy ihtiyar meclisi bir hafta içinde itirazlara bakarak kararını vermeğe ve 

itiraz edenlere bildirmeğe mecburdur. Bu kararlar aleyhine tebliğ tarihinden 

itibaren on beş gün içinde merkez kazasında valiye, diğer kazalarda 

kaymakamlara müracaat edilebilir. Bunların verecekleri kararlar kat'i olup 

aleyhine Devlet Şürasına müracaat edilemez.” 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

İDARİ VESAYET YETKİSİNİN UYGULANMA BİÇİMLERİ 

 

II..   ORGANLAR ÜZERİNDEKİ İDARİ VESAYET YETKİSİ 

İdari vesayet yetkisinin uygulanma biçimlerinden biri seçilmiş organlar 

ve bu organların üyeleri üzerinde uygulanan görevden uzaklaştırma ve 

göreve son verme kararlarıdır. 450  

 

A.  GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA VE GÖREVE SON VERME 

Merkezi idareye Anayasa’da ve kanunlarda öngörülen belli durumlarda 

mahalli idarelerin organ ve görevlilerini görevden uzaklaştırma ve bunların 

görevlerine son verme yetkisi verilmektedir.451 

Diğer vesayet yöntemlerinden farklı olarak görevden uzaklaştırmanın 

bir örneği doğrudan Anayasa’da düzenlenmiştir. 127/4 hükmü “mahalli 

idarelerin seçilmiş organlarının, organlık sıfatını kazanmalarına ilişkin 

itirazların çözümü ve kaybetmeleri, konusundaki denetim yargı yolu ile olur. 

Ancak, görevleri ile ilgili bir suç sebebi ile hakkında soruşturma veya 

kovuşturma açılan mahalli idare organları veya bu organların üyelerini, 

İçişleri Bakanı, geçici bir tedbir olarak, kesin hükme kadar uzaklaştırabilir” 

şeklindedir. 

                                                
450  Duran’a göre görevden alma, görevden çıkarma ve görevden uzaklaştırmanın ortak adıdır. 

Duran, Karmaşa, s. 163. 
451  Kent, s. 136. 
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Bu düzenleme İçişleri Bakanına verilen bir idari vesayet yetkisidir. 

Burada İçişleri Bakanına verilen yetki sebep ve süre unsurları bakımdan 

daraltılmıştır. Bu yetki ancak mahalli idare organı hakkında bir soruşturma 

veya kovuşturma açılması durumunda kullanılabilecek; süre bakımından ise 

bu yetki kural olarak geçici surette ve her halükarda en geç kesin hükme 

kadar kullanılabilecektir. Diğer yandan idari vesayet yetkisi ile İçişleri 

Bakanına açık bir takdir yetkisi tanınmaktadır. Yani İçişleri Bakanı, bu yetkiyi 

her soruşturma veya kovuşturma durumunda kullanmak zorunda değildir. 

Anayasa’da geçici bir tedbir denmesine karşın aynı maddede görevden 

uzaklaştırmanın kesin hükme kadar süreceğinin belirtilmesi aslında bu 

tedbirin “geçiciliğini” anlamsız hale getirmektedir.452 Çünkü beş yıllığına 

seçilen bir yerel organ hakkında başlatılan bir soruşturma veya 

kovuşturmanın kesin hükümle sonuçlanması çok uzun sürebilmekte ve bu 

süre bazen ilgilinin görevinin sona erdiği tarihe kadar bile uzayabilmektedir. 

Dolayısıyla geçici olarak öngörülen bu tedbir gerçekte “süresiz” olarak 

uygulanmaktadır. Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevden 

uzaklaştırılmalarını düzenleyen hükümlerde kesin kısıtlayıcı süreler 

bulunmaktadır.453 Benzer şekilde süre sınırlaması mahalli idarelerin seçilmiş 

organları için de öngörülmelidir.454 

Anayasa’nın 127/4 hükmü daha yumuşak bir şekilde Belediye 

Kanunu’na da455 yansımıştır. Belediye Kanunu’nun 47. maddesine göre, 

                                                
452  Kuzu, Burhan, 1982 Anayasasının Temel Nitelikleri Ve Getirdiği Yenilikler, Filiz Kitabevi, 

İstanbul, 1990, s. 117, Yıldırım, Turan, Türkiye’nin İdari Teşkilatı, 2. Baskı, Alkım Yayınları, 
İstanbul, 1999, s. 151, Gözübüyük/Tan, s. 265. 

453  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 145. maddesine göre “görevden uzaklaştırma; bir 
disiplin kovuşturması icabından olduğu takdirde en çok 3 ay devam edebilir. Bu süre sonunda 
hakkında bir karar verilmediği takdirde memur görevine başlatılır. Bir ceza kovuşturması 
icabından olduğu takdirde görevinden uzaklaştırmaya yetkili amir (Müfettişlerin görevinden 
uzaklaştırdıkları memurlar hakkında atamaya yetkili amir) ilgilinin durumunu her iki ayda bir 
inceliyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir ve ilgiliye de yazı ile tebliğ 
eder.” 

454  Çelik, Abdullah, “Belediye Başkanlarının Geçici Olarak Görevden Uzaklaştırılması Üzerine Bir 
Çalışma”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, www.e-sosder.com, C.4, S.14, 2005, s. 145-159. 

455  Benzer hüküm İl Özel İdaresi Kanunu’nun 34. maddesinde yer almaktadır: “Görevleriyle ilgili 
bir suç nedeniyle haklarında soruşturma veya kovuşturma açılan il özel idaresi organları veya bu 
organların üyeleri, geçici bir önlem olarak kesin hükme kadar görevden uzaklaştırılabilir. 



 

 

162

 

“görevleriyle ilgili bir suç nedeniyle haklarında soruşturma veya kovuşturma 

açılan belediye organları veya bu organların üyeleri, kesin hükme kadar 

İçişleri Bakanı tarafından görevden uzaklaştırılabilir. Görevden uzaklaştırma 

kararı iki ayda bir gözden geçirilir. Devamında kamu yararı bulunmayan 

görevden uzaklaştırma kararı kaldırılır. Görevden uzaklaştırılanlar hakkında; 

kovuşturma açılmaması, kamu davasının düşmesi veya beraat kararı 

verilmesi, davanın genel af ile ortadan kaldırılması veya görevden 

düşürülmeyi gerektirmeyen bir suçla mahkûm olunması durumunda 

görevden uzaklaştırma kararı kaldırılır.” 

Anayasa’nın bu hükmü doktrin ve mahalli idareler tarafından 

demokrasi ve mahalli idarelerin özerkliği bakımından eleştirilmektedir.456 Bu 

eleştiriler mahalli idarelerin seçmenler tarafından seçilerek göreve getirilen 

organların, haklarında soruşturma veya kovuşturma başlatılmış olsa bile, 

kesinleşmiş bir yargı kararı olmaksızın merkezi idare tarafından görevden 

uzaklaştırılması mahalli idarelerin özerkliğine gölge düşürdüğü yönünde 

yoğunlaşmaktadır.457 Oysa merkezi idareye idari vesayet yetkisi 

kapsamında ikame yetkisinin dahi verildiği düşünülürse Anayasa hükmünün 

bu bakımdan özerkliğe etkisi daha sınırlı sayılmalıdır.  

Anayasa’nın 127/4 hükmü dışında benzer düzenlemeler kanunlarla 

getirilmiştir. Bunlardan bazıları şöyledir. 

                                                                                                                                     
Görevden uzaklaştırma önlemi iki ayda bir gözden geçirilir. Devamında kamu yararı bakımından 
yarar görülmeyen görevden uzaklaştırma önlemi kaldırılır. Soruşturma veya kovuşturma 
sebebiyle görevden uzaklaştırılan il özel idaresi organları veya bu organların üyeleri hakkında; 
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre 
soruşturma izni verilmemesi, takipsizlik, kamu davasının düşmesi veya beraat kararı verilmesi, 
davanın genel af ile ortadan kaldırılması veya görevden düşürülmeyi gerektirmeyen bir suçla 
mahkûm olunması durumunda görevden uzaklaştırma önlemi kaldırılır.” 

456  Çelik, s. 145-159. 
457  Atama ve göreve son verme bakımından merkezi idare denetimi İngiltere’de farklı bir şekilde 

uygulanmaktadır. Burada, atama ve görevden alma yetkisi yerel yönetime verilmekle birlikte bu 
kararlar ancak merkezi idare onayı ile yürürlük kazanmaktadır. Yerel yönetimlerde belli kamu 
görevlilerinin atanma ve görevden alınmalarına ilişkin koşullar ilgili kanunlarda düzenlenmiştir. 
Bu kanunlarda ayrıca, ilgili bakanlığa belediyelerin yaptıkları bu atamaların kanuna 
uygunluğunu sağlamak amacıyla onaylama yetkisi verilmiştir. Bu bakımdan yerel yönetimlerde 
belli kamu görevlilerinin atanması ve görevden alınması ancak ilgili bakanlığın bu kararı uygun 
bulması ile mümkün olmaktadır. Yerel Yönetimler Kanunu, İtfaiye Hizmetleri Kanunu, Eğitim 
Kanunu bu tür denetimi öngörün kanunlardan bazılarıdır. Cross, s. 174 vd. 
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Belediye Kanunu’nun 26. maddesine göre “belediye başkanınca 

meclise sunulan bir önceki yıla ait faaliyet raporundaki açıklamalar, meclis 

üye tam sayısının dörtte üç çoğunluğuyla yeterli görülmezse, yetersizlik 

kararıyla görüşmeleri kapsayan tutanak, meclis başkan vekili tarafından 

mahallin mülkî idare amirine gönderilir. Vali, dosyayı gerekçeli görüşüyle 

birlikte Danıştaya gönderir. Yetersizlik kararı, Danıştayca uygun görüldüğü 

takdirde belediye başkanı, başkanlıktan düşer.” Bu hükme paralel 

düzenleme İl Özel İdaresi Kanunu’nun 18. maddesinde yer almaktadır.458 

Benzeri İl Özel İdaresi Kanunu’nun 21. maddesinde yer alan, Belediye 

Kanunu’nun 29. maddesine göre “belediye meclisi üyeliğine seçilme 

yeterliğinin kaybedilmesi durumunda, valinin bildirmesi üzerine Danıştay 

tarafından üyeliğin düşmesine karar verilir.”459 

Köy Kanunu’nun “İl merkezine bağlı köylerde vali, ilçelere bağlı 

köylerde kaymakamlar, muhtarın köy işlerini ve kanunlarla verilen diğer 

görevlerini yapmadığını görürlerse muhtara yazılı ihtarda bulunurlar. Buna 

rağmen iş görmiyen muhtar, yetkili idare kurulu karariyle görevinden 

uzaklaştırılır” hükmünü içeren 41. maddesinde, muhtar bakımından 

görevden uzaklaştırma hükmü öngörülmüşse de bu hüküm daha çok göreve 

son verme biçiminde somutlaşmaktadır. 

Merkezi idare görevden uzaklaştırma ve görevden alma kararları 

dışında, atama kararlarında da idari vesayet yetkisi kullanabilmektedir. İl 

Özel İdaresi Kanunu’nun 36/4 hükmü bu durumu düzenlemektedir: “genel 

sekreterlik kadrosuna atananlar, büyükşehir belediyesi bulunan illerde genel 

idare hizmetleri sınıfına dahil bakanlık genel müdürü, diğer illerde ise genel 

idare hizmetleri sınıfına dahil müstakil daire başkanı için ilgili mevzuatında 

                                                
458  18/4, 5: “(4) Vali, mart ayı toplantısında bir önceki yıla ait faaliyet raporunu meclise sunar. (5) 

Faaliyet raporundaki açıklamalar, meclis üye tam sayısının dörtte üç çoğunluğuyla yeterli 
görülmezse, yetersizlik kararıyla görüşmeleri kapsayan tutanak, meclis başkanı tarafından gereği 
yapılmak üzere İçişleri Bakanlığına gönderilir. 

459  21/3: “İl genel meclisi üyeliğine seçilme yeterliliğinin kaybedilmesi durumunda, valinin 
bildirmesi üzerine Danıştay tarafından üyeliğin düşmesine karar verilir.” 
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öngörülen tüm haklardan aynen yararlanırlar; bunlar valinin teklifi ve İçişleri 

Bakanlığının onayı ile atanır.” 

 

B.  ANAYASANIN 127/4 HÜKMÜ GEREĞİ GÖREVDEN 
UZAKLAŞTIRMA 

Mahalli idareler üzerindeki idari denetim kural olarak idari vesayet 

yetkisi şeklinde yapılmasına karşın; Anayasa, mahalli idarelerin seçilmiş 

organlarının460 organlık sıfatlarını kaybetmelerine önem vererek bu konuyu 

doğrudan düzenlemiştir. Bu önemin bir gereği olarak bu görevi yargı 

organına vermiştir.461 Danıştay’ın idari dava dairesi olan Sekizinci Daireye 

verilen bu görev, yargısal nitelikli bir görev olmasına karşın Danıştay’da 

görülen iptal ve tam yargı davalarından farklı özelliklere sahiptir. 

Anayasa, 127. maddede, mahalli idarelerin sadece karar organlarının 

seçimle belirleneceğini öngörmüş, buna karşın yürütme organlarının nasıl 

                                                
460  Akçoğlu’nun Anayasa Mahkemesi kararında yazmış olduğu bir açıklamayı hem “organ” hem de 

“seçilmiş organ” ifadeleri üzerinde ciddi bir tahlil olarak değerlendirdiğimizden dolayı burada 
verme gereği duyduk. Akçoğlu’na göre, “Organ tâbiri, hem: Bir hükmî şahsın iradesini, onun 
namına izhar ve ifadeye ehil olan hakikî şahısları; hem de: Bu şahıslardan mürekkep bir heyeti 
ifade eder. Ancak, Anayasa'nın 116 ncı maddesinde (Seçilmiş organ) tâbiri kullanıldığına 
nazaran bu maddede kastedilenler (Hakikî şahıslar) dır. Zira seçilmiş organ, meselâ il genel 
meclisi veya belediye meclisi olmayıp bu meclislerin üyeleridir. Anayasa'nın 116 ncı 
maddesiyle organlık sıfatını kazanma veya kaybetme bakımından haklarının korunması 
düşünülenler bu hakikî şahıslardır. Belediye meclisinin feshi ile meclis üyelerinin organlık 
sıfatını kaybedeceklerine şüphe yoktur. Ancak, organlık sıfatının bu suretle sonra erişi üyelerin 
şahsî durumlariyle değil meclisin çalışma tarziyle ilgilidir. Belediye Kanununun 53 üncü 
maddesinde yazılı haller meydana gelince meclis fesholunacak, bu arada, feshi icabettiren 
harekete iştiraki olanlar ve olmıyanlar tefrik edilmeksizin, bütün meclis üyelerinin organlık 
sıfatları sona erecektir. Anayasa'nın 116 ncı maddesi böyle bir hali değil, meclis üyelerinin 
şahıslariyle ilgili sebeplerle (Üyelik sıfatının - binnetice organlık sıfatının - kazanılması veya 
kaybedilmesi) halini derpiş etmiştir. Nitekim üniversiteleri ve kamu kurumu neteliğindeki 
meslek kuruluşlarını ilgilendiren ve 116 ncı maddeye mütenazır hükümler ihtiva eden 
Anayasa'nın 120 ve 122 nci maddelerinde (Üniversite organlarının görevlerinden 
uzaklaştırılamıyacağı); (Meslek kuruluşları seçilmiş organlarının bir yargı mercii kararına 
dayanılmaksızın, geçici veya sürekli olarak, görevinden uzaklaştırılamayacağı) yazılı olup bu 
tâbirler (Organ) ın hep (Organ olarak seçilen hakikî şahıs) mânasında kullanıldığını ifade 
etmektedir. Zira bir üniversite senatosunun veya yönetim kurulunun; bir baronun idare 
meclisinin - sürekli veya süreksiz - görevden uzaklaştırılması bahis konusu olamaz.” Akçoğlu, 
Şemsettin, (muhalefet şerhi) Anayasa mahkemesi kararı, 03.07.1963 tarihli, E.1963/73, 
K.1963/177 sayılı karar. 

461  Öztürk, s. 3178. 
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oluşturulacağı yönünde bir düzenleme getirmemiştir. Bu bakımdan karar 

organlarının her halde seçimle oluşturulmaları ve dolayısıyla bu organların 

görevlerine son verilirken yargı yolunun kullanılması zorunludur.  

Mahalli idarelerin yürütme organlarının oluşturulması konusunda 

Anayasada bir tercih yer almadığından bu konuda kanun koyucuya takdir 

yetkisi verilmiştir. Eğer kanunlar diğer organların da seçim yoluyla 

oluşturulacağını öngörürse, bu durumda Anayasanın 127/4 hükmünü 

uygulamak, yani seçilmiş organların organlık sıfatını kaybetmelerini yargı 

yolu ile yapmak gerekecektir. 

Anayasa’da mahalli idarelerin karar organlarının seçmenler tarafından 

seçileceği belirtilmesine karşın mahalli idarelerin organlarından hangilerinin 

karar organı olduğu konusunda açıklık bulunmamaktadır. 5302 sayılı İl Özel 

İdaresi Kanunu’na462, 5393 sayılı Belediye Kanunu’na463 ve 5216 sayılı 

Büyükşehir Belediyesi Kanunu’na göre464 karar organları sırasıyla “il genel 

meclisi”, “belediye meclisi” ve “Büyükşehir belediye meclisi”dir. 442 sayılı 

Köy Kanununa göre465 köyün karar organı köy ihtiyar meclisidir. 

                                                
462  Kanunun 3. maddesinde “karar organı” denilerek bir karar organı olduğu belirtilmektedir. 

“Madde 3. - Bu Kanunun uygulanmasında; a) İl özel idaresi: İl halkının mahallî müşterek 
nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek 
oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisini, b) İl özel idaresinin organları: İl 
genel meclisini, il encümenini ve valiyi, ifade eder.” Bundan başka Kanunun 9. maddesine göre 
“İl genel meclisi, il özel idaresinin karar organıdır”. 

463  Kanunun 3. maddesinde “karar organı” denilerek bir karar organı olduğu belirtilmektedir. 
“Madde 3 - Bu Kanunun uygulanmasında; a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek 
nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek 
oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisini, b) Belediyenin organları: Belediye 
meclisini, belediye encümenini ve belediye başkanını, ifade eder.” Kanunun 17. maddesine göre 
“belediye meclisi, belediyenin karar organıdır”. 

464  Kanunun 3. maddesinde “karar organı” denilerek bir karar organı olduğu belirtilmektedir. 
“Madde 3 - Bu Kanunun uygulanmasında; a) Büyükşehir belediyesi: En az üç ilçe veya ilk 
kademe belediyesini kapsayan, bu belediyeler arasında koordinasyonu sağlayan; kanunlarla 
verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren, yetkileri kullanan; idarî ve malî özerkliğe sahip 
ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişisini, b) Büyükşehir 
belediyesinin organları: Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediye encümeni ve 
büyükşehir belediye başkanını, ifade eder.” Kanunun 12. maddesine göre “büyükşehir belediye 
meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır”. 

465  Köy Kanununun 9. maddesine göre, “iş bu kanun ile köye verilen işleri görmek (Köy 
muhtarının) ve (İhtiyar meclisinin) vazifesidir”. 20. maddeye göre, “her köyde bir köy derneği, 
bir köy muhtarı, bir de ihtiyar meclisi bulunur”. 



 

 

166

 

Anayasa mahkemesi466 ve doktrin il encümeni467 ile belediye 

encümenini468 karar organı olarak değerlendirmektedir. 

Karar organlarının tespitindeki belirsizlik, 1982 Anayasası’ndan 

kaynaklanmaktadır. 1961 Anayasası’nın 116. maddesinde bu konu 

düzenlenirken, 1. fıkrada “genel karar organları”nın halk tarafından 

seçilmesi ve buna bağlı olarak 3. fıkrasında “seçilmiş organlarının organlık 

sıfatını kazanma ve kaybetmeleri konusundaki denetim”in yargı yolu ile 

yapılacağı açık bir şekilde düzenlenmiştir. Burada karar organları yerine 

“genel karar organları” denilmesinin sebebi il genel meclisi ile belediye 

meclislerini kastederek il encümeni ile belediye encümenini kapsam dışında 

bırakmaktır. Nitekim bu iki idareyi düzenleyen kanunlarda, encümenler 

atama yoluyla oluşan üyeleri de içermektedir.  

1982 Anayasası 127. maddesiyle bu önemli farkı (karar organı olma ile 

genel karar organı olmayı) göz ardı etmiştir.469 127. maddenin ilk fıkrasında 

doğru olmayan bir ifadeyle “karar organları, gene kanunda gösterilen, 
                                                
466  Anayasa Mahkemesine göre belediyenin karar organları belediye meclisi ve belediye 

encümenidir. Anayasa Mahkemesi 13.06.1988 tarih ve E.1987/22, K.1988/19 sayılı karar. “İl 
daimî encümeninin bir karar organı olup olmadığının saptanabilmesi, irdelemeyi 
gerektirmektedir. … Gerek kendi kuruluş yasasıyla, gerek diğer yasalardaki hükümlerle il özel 
yönetimine verilen hizmetlerin yerine getirilmesi için alınması gereken yürütme kararlarının ve 
hukuksal işlemlerin bir kısmı il genel meclisinin yetki alanındadır. Ancak, il genel meclisi 
sürekli ya da sık aralıklarla toplanmadığından, gerekli kararların alınamaması ve işlemlerin 
yapılamaması, kamu hizmetlerinin aksamasına ve kesintiye uğramasına yol açabilir. Bu önemli 
sakıncayı gidermek için, il genel meclisinin toplantı halinde bulunmadığı zamanlarda onun 
yerini alabilecek ve genel meclisin iradesi doğrultusunda yetkilerini kısmen kullanabilecek, 
ayrıca yasalarla kendisine verilmiş belli görevleri de doğrudan doğruya yapabilecek, üyeleri 
gene! meclisçe ve kendi üyeleri arasından seçilen ikinci bir organ olarak il daimî encümeni 
oluşturulmuştur. İl daimî encümeninin görevlerini sayarak gösteren İl Özel İdaresi Kanunu 
(İUVKM.)’nun 144. maddesinin incelenmesinden bu kurulun, bir görüşme, danışma, denetim, 
karar ve yürütme organı olduğu anlaşılır. Bir bakıma, karma kurul niteliğindedir. Ancak, karar 
organı olma niteliği ağırlık kazanmaktadır. Özellikle, yasaların doğrudan il daimî encümenince 
karara bağlanmasını öngördüğü konularda aldığı kararların il genel meclisinin onayına gerek 
göstermemesi ve il kamu tüzelkişiliğini bağlayıcı güç ve geçerlilikte olması, il daimî 
encümeninin daha çok bir karar organı olduğunu vurgulamaktadır. Bu durumda, il daimî 
encümeni, Anayasa’nın 127. maddesindeki anlatımla, ‘kanunda gösterilen, seçmenler tarafından 
seçilerek oluşturulan’ il kamu tüzelkişiliğinin ‘karar organları’ndan biridir.” Anayasa 
Mahkemesi, 22.06.1988 gün ve E.1987/18, K.1988/23, RG.26.11.1988-20001 

467  Günday, İdare Hukuku, s. 427, Gözler, I, s. 312, Hakyemez, Yusuf Şevki, Günümüzde İl Özel 
İdareleri, AYİM 25. Yıl Armağanı, 1998, s. 270. 

468  Günday, İdare Hukuku, s. 442. 
469  Başsoy, s. 714. 
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seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan”470 denmektedir. Sonraki fıkrada 

ise mahalli idarelerin “seçilmiş organlarının, organlık sıfatını kazanmalarına 

ilişkin itirazların çözümü ve kaybetmeleri, konusundaki denetim”in yargı yolu 

ile yapılacağı düzenlenmektedir. 

Mahalli idarelerin organlarının organlık sıfatlarına son verilmesi 

bakımından Danıştay’ın yargısal kararı yanında merkezi idarenin bu süreçte 

bir yetkisi bulunmaktadır. Bu nedenle organlık sıfatlarının kaybı konusunda 

bir tür idari vesayet yetkisi kullanılmaktadır. Bu yetki Danıştay’a başvurma 

şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte buradaki başvuru, “idari 

yargıya başvurma” başlığında gördüğümüz usulden farklı bir durumdur. 

 

1. Mahalli İdarelerin Seçilmiş Organlarının Organlık Sıfatlarının 
Sona Erdirilmesi Bakımından İçişleri Bakanlığınca Yapılan 
Başvurunun Hukuki Niteliği 

 

Mahalli idarelerin seçilmiş organlarının organlık sıfatlarının sona 

erdirilmesi bir yargısal karar olmakla birlikte, bu yargısal kararın alınması için 

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan başvurunun niteliği konusunda burada 

açıklama yapmak gerekmektedir. 

 

a) Mahalli İdarelerin Karar Organları Bakımından Yapılan 
Başvurunun Hukuki Niteliği 

İl Özel İdaresi Kanunu’nun 22. maddesinde il genel meclisinin “(a) 

kendisine kanunla verilen görevleri süresi içinde yapmayı ihmal eder ve bu 

                                                
470  Bu ifadede iki virgülün bulunması anlamı bozmaktadır. Birinci virgülü kaldırdığımızda, 

“kanunda gösterilme zorunluluğu” seçmenler tarafından oluşturulma için sözkonusu hale 
gelmektedir; ikinci virgülü kaldırdığımızda ise “kanunda gösterilme zorunluluğu” karar 
organları bakımından sözkonusu olacaktır. Mevcut haliyle kanunda gösterilmesi gereken kısım 
belirli değildir. Bize göre burada anlam birinci virgülün kalkması ile daha uygun düşmektedir. 
Nitekim 442 sayılı Köy Kanunu bir yana bırakılırsa diğer mahalli idarelerin karar organları yani 
meclisleri kanunda açıkça belirtilmiştir. 
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durum il özel idaresine ait işleri aksatırsa; (b) il özel idaresine verilen 

görevlerle ilgisi olmayan siyasi konularda karar alırsa, İçişleri Bakanlığının 

bildirisi üzerine Danıştay’ın kararı üzerine feshedileceği” düzenlenmiştir.471 

Burada, idari vesayet yetkisi açısından üzerinde duracağımız husus 

İçişleri Bakanlığının472 fesih nedenlerinin ortaya çıkması üzerine Danıştay’a 

bildirimde bulunmasıdır.473 Öncelikle belirtmek gerekir ki buradaki “bildiri” bir 

ihbar niteliği taşımaz. Yani Danıştay, İl Özel İdaresi Kanunu’nun 22. 

maddesindeki durumların varlığını, İçişleri Bakanlığı dışında herhangi bir kişi 

veya kurumun bildirmesi veya Danıştay’ın durumdan bizzat haberdar olması 

hallerinde fesih kararı veremeyecektir. 

Birinci fıkradaki “bildiri” ifadesi, 22. maddenin 3. fıkrasında yer alan 

“İçişleri Bakanlığı gerekli gördüğü takdirde meclisin feshine dair bildiri ile 

birlikte karar verilinceye kadar meclis toplantılarının ertelenmesini de ister” 

hükmü ile birlikte değerlendirildiğinde, bildirinin İçişleri Bakanının bir talebi 

veya başvurusu yani bir işlemi olduğu söylenebilir. Çünkü, İçişleri Bakanlığı, 

meclislerin hukuka aykırılıklarını vatandaşlar, belediye başkanı, müfettişler 

veya il teşkilatı aracılığıyla öğrenecektir. Bu bakımdan bir sınırlama 

bulunmamaktadır. İçişleri Bakanı gerekli araştırmayı yaptıktan sonra bir 

kanaate ulaşacaktır. Ulaştığı bu kanaat neticesinde bildiride bulunması 

İçişleri Bakanının bir idari vesayet makamı olarak meclisin feshedilmesi 

yönünde bir karara vardığını gösterir. Bu “bildiri kararı” bir idari işlemdir. 

İçişleri Bakanı, gerekli araştırma yaptıktan sonra feshi gerektirecek bir 

durum görmüyorsa bildirim yapmayacaktır. Bu karar “bildirimde bulunmama 

kararı”dır ve bir idari işlem niteliğindedir. Bireyler ve belediye başkanı 

                                                
471  Aynı hüküm Belediye Kanununun 30. maddesinde belediye meclisinin feshi için öngörülmüştür. 

İki hüküm birbiriyle aynıdır. İl özel idaresi kanununda “bildiri”, belediye kanununda “bildirim” 
denilmektedir. Bize göre bu iki ifade arasında bir fark bulunmamaktadır. 

472  Anayasada İçişleri Bakanı denmesi nedeniyle, kanunda da İçişleri Bakanı tercih edilmeliydi. 
473  Önceki sayılı Danıştay Kanununda “iş’ar” sözcüğü kullanılmıştır. İş’ar: Yazı ile bildirme, 

http://www.tdk.org.tr 
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bildirimde bulunmama kararına karşı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü 

Kanunu uyarınca iptal davası açabileceklerdir.474 

“Bildirim kararı”nın sebep unsuru 22. maddedeki fesih sebepleridir. 

Yetkili makam İçişleri Bakanlığıdır. Bildirim kararı için bir şekil şartı 

öngörülmemiştir. Bildirim kararının konu unsuru ise meclisin feshinin 

talebidir. 

“Bildirimde bulunmama kararı”nın sebep unsuru fesih nedenlerinin 

gerçekleşmemiş olmasıdır. Konu unsuru ise meclisin feshi için talepte 

bulunmamadır. 

İçişleri Bakanının feshi gerektirecek sebeplerin ortaya çıktığına karar 

vermesi ile bildirim kararları bağlı ve takdir yetkisi bakımından tartışılabilir.475 

Fesih sebeplerinin gerçekleşip gerçekleşmediği hususunda karar vermesi 

bakımından bir takdir yetkisi olduğu kanaatindeyiz. Çünkü mahalli idare 

meclislerinin hem görevlerini yürütmelerinin özerklik ve demokratik ilkeler 

bakımından önemli olması hem de meclislerin sık sık fesih tehdidine maruz 

bırakılmaması476 dikkate alındığında İçişleri Bakanının takdir yetkisinden 

sözedilebilecektir. Kanunda geçen “ihmal etme”, “sekteye uğratma”, 

“gecikmeye uğratma”, “görevleriyle ilgisi olmayan siyasi konularda karar 

alma” gibi soyut ifadeler de burada takdir yetkisi olduğunu 

göstermektedir.477 Buna karşın, fesih sebeplerinin gerçekleşmeisnden sonra 

İçişleri Bakanının bildirimde bulunması bir bağlı yetkiye dönüşecektir. 

Hükümde, takdir yetkisi tanıyan bir ibare bulunmaması ve siyasal amaçlarla 

eşitlik ilkesine aykırı davranılmasının önlenmesi yönlerinden bakıldığında 

bağlı yetkinin olduğu görülmektedir.478  

                                                
474  Yıldırım, Seçilmiş Organlar, s. 31. 
475  Yıldırım, Seçilmiş Organlar, s. 30. 
476  Yıldırım, Seçilmiş Organlar, s. 30. 
477  Akyılmaz, İdari Usul, s. 171-172. 
478  Yıldırım, Seçilmiş Organlar, s. 31. 
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Anayasa 127/4 hükmü bakımından değerlendirilmesi gereken bir diğer 

husus burada güvenceye alınan “organ” ifadesinin seçilmiş organların 

üyelerini kapsaması bakımındandır. 127/4 hükmünün birinci cümlesinde 

yargı yolu ile yapılacak denetimin kapsamında “seçilmiş organlar” 

bulunmaktadır. Birinci cümleye istisna olarak getirilen ikinci cümlede ise 

kapsam “mahalli idare organları veya bu organların üyeleri” olarak 

genişletilmiştir. Buradaki sorun güvencenin sadece organları mı yoksa bu 

organları oluşturan üyeleri de kapsayıp kapsamadığıdır. Bu soruya birçok 

gerekçeyle olumlu cevap vermek mümkündür.  

Birincisi; aksi yönde yorum yaptığımızda üyelerin İçişleri Bakanı 

tarafından geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmalarının bir anlamı 

olmayacaktır. İkincisi; mahalli idarelerin özerkliğinin korunması bakımından 

getirilen bu hükmün sadece organlar bakımından ele alınması bu özerkliği 

zedeler niteliktedir. Üçüncüsü; önceki İl Özel İdaresi ve Belediye 

Kanunlarında meclis üyelerinin görevine son verilmesi bakımından herhangi 

bir düzenlemenin öngörülmemesi üyelerin 127/4 hükmü kapsamında 

değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir. 

Önceki İl Özel İdaresi Kanunu ile Belediye Kanunu’nda meclis 

üyelerinin görevine son verilmesi bakımından herhangi bir düzenleme 

bulunmamaktaydı. Bu dönemde meclis üyeliğinin sone erdirilmesi 

bakımından Danıştay Sekizinci Dairesi şu yönde karar vermiştir:  

“İl özel idarelerinin seçilmiş organı il genel meclisidir. Dolayısıyla il 

genel meclisinin bir üyesinin, yerel yönetim organı olarak 

değerlendirilemeyeceği açıktır. Bu durumda, il genel meclisinin bir üyesinin, 

üyeliğinin düşürülmesi istemi, Anayasa ve 2577 sayılı Yasa(da) öngörülen 

organların organlık sıfatının sona erdirilmesi olarak 

nitelendirilemeyeceğinden, istemin incelenmesine olanak 

bulunmamaktadır.”479  Üyenin özerkliğinin meclisin özerkliğinin bir parçası 

                                                
479  D.8.D. 12.11.2001, E.2001/3898, K.2001/4885, DBB. 
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olması ve meclis üyesinin İçişleri Bakanı tarafından geçici bir tedbir olarak 

görevden uzaklaştırılabilmesi gerçekleri karşısında bu karara 

katılmamaktayız. 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 29. maddesinde ve 5302 sayılı İl 

Özel İdaresi Kanunu’nun 21. maddesinde meclis üyeliğinin sona ermesi 

halleri “meclisin feshi” hükümlerinden ayrı olarak düzenlenmiştir. Her iki 

kanunda da meclis üyeliğinin sona ermesi üç ayrı usulde düzenlenmiştir: 

Birincisi; ölüm ve istifa halinde üyeliğin kendiliğinden sona ermesidir. 

İkincisi; özürsüz veya izinsiz olarak arka arkaya üç birleşim günü veya 

bir yıl içinde yapılan toplantıların yarısına katılmayan üyenin üyeliğinin 

düşmesine savunması alındıktan sonra üye tam sayısının salt çoğunluğuyla 

karar verilmesidir. Bu usule göre meclis tarafından görevine son verilen 

meclis üyesi genel hükümlere göre idari yargıda iptal yoluna 

başvurabilecektir. 

Üçüncüsü; il genel meclisi üyeliğine seçilme yeterliliğinin kaybedilmesi 

durumunda, valinin bildirmesi üzerine Danıştay tarafından üyeliğin 

düşmesine karar verilmesidir. Bu hükmü Anayasa’nın 127/4 kapsamında 

değerlendirmek gerekir. Bu bakımdan meclisin feshine ilişkin usul, meclis 

üyesi bakımından da uygulanacaktır. Yani, burada vali, bir idari vesayet 

yetkisi olan “bildirim kararı” ile Danıştay’a başvuracaktır. Danıştay Sekizinci 

Dairesi bu konuda yetkili daire olarak 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü 

Kanunu’nun Ek-2 hükmünü de uygulamak suretiyle yargısal nitelikte bir 

karar verecektir. Nitekim bu hükmün uygulanması bakımından Danıştay 

Sekizinci Dairesi bu yönde karar vermiştir.480 

Buraya kadar yapılan açıklamalar il özel idaresi ve belediye idaresi 

kapsamındadır. Köy ihtiyar heyetinin organlık sıfatının sona erdirilmesini 

düzenleyen hüküm bakımından, idari vesayet organlarına herhangi bir yetki 

                                                
480  D.8.D. 10.04.2006, E.2006/151, K.2006/1450, yayımlanmamıştır. 
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verilmediğinden481 ve hüküm gereği idare kurulları doğrudan karar 

verdiğinden bir idari vesayet yetkisinden bahsedilemez. 

 

b) Mahalli İdarelerin Yürütme Organları Bakımından Yapılan 
Başvurunun Hukuki Niteliği 

Belediye başkanı, karar organı olmamasına karşın seçimle göreve 

geldiğinden, görevine son verilmesinin denetiminin yargı yolu ile olması 

Anayasa’nın 127/4 hükmü gereğidir. 

Belediye Kanunu’nun 44. maddesine göre, “Belediye başkanının; 

Mazeretsiz ve kesintisiz olarak yirmi günden fazla görevini terk etmesi ve bu 

durumun mahallin mülkî idare amiri tarafından belirlenmesi, Seçilme 

yeterliğini kaybetmesi, Görevini sürdürmesine engel bir hastalık veya 

sakatlık durumunun yetkili sağlık kuruluşu raporuyla belgelenmesi, Meclisin 

feshine neden olan eylem ve işlemlere katılması, Hâllerinden birinin 

meydana gelmesi durumunda İçişleri Bakanlığının başvurusu üzerine 

Danıştay kararıyla başkanlık sıfatı sona erer.” 482 

Mahalli idarelerin karar organlarının görevlerine son verme usulünde 

uygulanan “bildirim kararı” ve “bildirim yapmama kararı” öngörülmüşken 

                                                
481  Madde 33 - (Değişik madde: 18/07/1963 - 286/2 md.) a) Köy muhtarlığına ve ihtiyar meclisi 

üyeliğine seçildikten sonra: 1. Kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar, 2. İzinsiz olarak 
yabancı Devlet resmi hizmetlerinde bulunanlar, 3. Ağır hapis cezasını gerektiren bir suçtan 
dolayı kesin olarak hüküm giyenler, 4. Taksirli suçlar hariç olmak üzere 5 yıldan fazla hapis 
cezasiyle kesin olarak hüküm giyenler, 5. Zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, 
dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan biri 
ile kesin olarak hüküm giymiş olanlar, 6. Devletin, katma bütçeli idarelerin, özel idare ve 
belediyelerin, köylerin, İktisadi Devlet Teşekküllerinin veya bunlara bağlı daire ve 
müesseselerle ortaklarının ve imtiyazlı şirketlerin memur ve müstahdemi olanlar, 7. Cumhuriyet 
Senatosu üyesi, milletvekili, il genel meclisi üyesi, belediye meclisi üyesi, belediye başkanı 
olanlar, 8. Köy içlerinin mütaahhidi, bu işlerle ilgili kimselerin kefili veya ortağı olanlar ve bu 
cihetlerden köye borçlu bulunanlar, Muhtar ve ihtiyar meclisi üyeliğinden, il veya ilçe idare 
kurulunca çıkarılırlar. 

482  Büyükşehir belediye başkanının görevden alınması belediye başkanı ile aynıdır. 5216 sayıl 
Büyükşehir Belediyesi Kanunu. Madde 19 - Belediye Kanunundaki hükümler saklı kalmak 
kaydıyla büyükşehir belediye meclisinin feshine neden olan eylem ve işlemlere katılan 
büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediye başkanlarının görevlerine Danıştay kararıyla son verilir. 
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yürütme organları bakımından “başvuru” ifadesi tercih edilmiştir. Yürütme 

organları için İçişleri Bakanının “başvuru kararı” ve “başvuru yapmama 

kararı” sözkonusudur.  

Başvuru kararı bir idari işlem niteliğindedir. Bildirim kararında olduğu 

gibi İçişleri Bakanlığı, gerekli bilgiyi elde ettikten sonra belediye başkanının 

44. madde uyarınca görevine son verilmesi gerektiği kanaatine ulaşırsa 

Danıştay’a “başvuru” yapacak, aksi durumda “başvuru yapma”yacaktır. 

Üçüncü kişiler başvuru yapmama kararına karşı İdari Yargılama Usulü 

Kanunu uyarınca iptal davası açabileceklerdir. 

“Başvuru kararı”nın sebep unsuru 44. maddede belirtilen “mazeretsiz 

ve kesintisiz olarak yirmi günden fazla görevini terk etmesi ve bu durumun 

mahallin mülkî idare amiri tarafından belirlenmesi”, “seçilme yeterliğini 

kaybetme”, “görevini sürdürmesine engel bir hastalık veya sakatlık 

durumunun yetkili sağlık kuruluşu raporuyla belgelenmesi” veya  “meclisin 

feshine neden olan eylem ve işlemlere katılması” hususlarından en az 

birinin ortaya çıkmasıdır. Yetkili makam, İçişleri Bakanlığıdır. Başvuru kararı 

için bir şekil şartı öngörülmemiştir. Başvuru kararının konu unsuru, belediye 

başkanının görevine son verilmesinin talep edilmesidir. 

“Başvuruda bulunmama kararı”nın sebep unsuru belediye başkanının 

44. maddedeki ihlalleri yapmamış olmasıdır. Konu unsuru ise belediye 

başkanının görevine son verilmesi talebinin bulunmamasıdır. 

Belediye başkanının görevden alınmasından sonra yapılacak 

düzenleme mahalli idarelerin özerkliği bakımından önem arzetmektedir. 

Çünkü görevden alma kararını Danıştay vermiş olsa da yeni belediye 

başkanının seçilmesi bakımından merkezi idare tarafından atanma yerine483 

                                                
483  Anayasa mahkemesi, görevden uzaklaştırılan belediye başkanının yerine İçişleri Bakanının 

teklifi ve Başbakanın onayı ile yeni bir atama yapılmasını öngören yasal düzenlemeyi 
Anayasaya aykırı bulmuştur. “Dava konusu fıkra, üçüncü fıkradaki “görevden uzaklaştırma” 
durumunda geçici olarak bir başkanın görevlendirilmesini öngörmektedir. Sorun, 
“görevlendirme” gereğinden değil, Bakanın teklifi ve Başbakanın onayı ile yapılmasından 
doğmaktadır. Uzaklaştırma durumu, Anayasa’nın 127. maddesinin dördüncü fıkrasının tanıdığı 
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demokratik ilkelere uygun bir seçilme sürecinin öngörülmesi gerekmektedir. 

5393 sayılı Belediye Kanununda bu konu ayrıntılı bir şekilde 

düzenlenmiştir.484 

İl özel idaresinin yürütme organı belediyenin yürütme organından 

farklılık arzetmektedir. İl Özel İdaresi Kanununa göre, il özel idaresinin 

yürütme organı validir. Belediye başkanı seçimle göreve gelmesine karşın 

vali atamayla gelmektedir. Bu bakımdan valinin görevden alınması diğer 

mahalli idare yürütme organlarından farklılık arzetmektedir. Bununla birlikte, 

il özel idaresinin başı olmak sıfatıyla vali meclis tarafından 18. madde 

uyarınca denetime tabi tutulmaktadır.  

                                                                                                                                     
yetkiye dayanmakla birlikte, uzaklaştırılanın yerine doğrudan görevlendirme, bu uzaklaştırmanın 
doğal sonucu olarak karşılanamaz. Uzaklaştırmaya yetkili olan makamla, görevlendirmeye 
yetkili olan makamı “aynı makam” saymak 127. maddenin amacı ve anlamı karşısında 
olanaksızdır. Merkezî yönetimin vesayet yetkisini 127. maddenin beşinci fıkrasının sınırladığı 
durumlar dışına taşırmak, yerel yönetim ve yerinden yönetim ilkelerini yadsıma görünümündeki 
düzenlemelere geçerlik tanımak düşünülemez. Yönetsel ilişkilerde hiyerarşik bağlantının olur 
vereceği yetki, seçimi temel edinmiş özerk kuruluşlarda geçerli olamaz. Belediye meclisinin 
çoğunluğu dışında herhangi bir üyesinin siyasal nedenlerle, hukukla bağdaşmayan amaçlarla 
başkan olabilmesine yolaçan düzenleme, merkezî yönetimin vesayet dışı müdahalesine açık 
çağrıdır. Bu belirlemeyi merkezî yönetimin siyasal kimlikli organlarına yaptırmak Anayasa’ya 
aykırıdır. Atamanın geçici ya da sürekli olması sonucu etkilemediği gibi, soruşturma ve 
kovuşturma açtırmak, bu nedenlerle görevden uzaklaştırmak olanağı her zaman bulunduğundan 
“geçici” atama, “sürekli” atamaya da dönüşebilir.” Anayasa Mahkemesi, 13.06.1988, E.1987/22, 
K.1988/19, KBB.  

484  Madde 45- Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması durumunda, vali tarafından 
belediye meclisinin on gün içinde toplanması sağlanır. Meclis, birinci başkan vekilinin, onun 
bulunmaması durumunda ikinci başkan vekilinin, onun da bulunmaması durumunda en yaşlı 
üyenin başkanlığında toplanarak; a) Belediye başkanlığının boşalması veya seçim dönemini 
aşacak biçimde kamu hizmetinden yasaklanma cezasının verilmiş olması durumunda bir başkan, 
b) Başkanın görevden uzaklaştırılması, tutuklanması veya seçim dönemini aşmayacak biçimde 
kamu hizmetinden yasaklama cezası alması durumunda bir başkan vekili, Seçer. Belediye 
başkanı veya başkan vekili belediye meclis üyeleri arasından ve gizli oyla seçilir. İlk iki 
oylamada üye tam sayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu 
aranır. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için 
dördüncü oylama yapılır. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, belediye başkanı veya 
başkan vekili seçilmiş olur. Oyların eşitliği durumunda kur'a çekilir. Birinci fıkranın (b) bendi 
uyarınca başkan vekili seçildikten sonra belediye başkanlığının (a) bendinde belirtilen nedenlerle 
boşalması durumunda bu maddeye göre belediye başkanı seçilir. Yeni seçilen belediye 
başkanının görev süresi, yerine seçildiği başkanın görev süresi ile sınırlıdır. Başkan vekili, yeni 
başkan seçilinceye veya görevden uzaklaştırılmış ya da tutuklanmış olan başkan göreve 
dönünceye kadar görev yapar. Belediye başkanı veya başkan vekili seçilinceye kadar belediye 
başkanlığı görevi, meclis birinci başkan vekili, bulunmaması durumunda ikinci başkan vekili, 
onun da bulunmaması durumunda vali tarafından görevlendirilecek bir kamu görevlisi tarafından 
yürütülür. Belediye başkanı veya başkan vekili seçimi en geç onbeş gün içinde tamamlanmadığı 
takdirde belediye meclisinin feshine ilişkin hükümler uygulanır. 
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18. maddeye göre “meclis üyeleri, meclis başkanlığına önerge vererek 

il özel idaresi işleriyle ilgili konularda sözlü veya yazılı soru sorabilir. Soru, 

vali veya görevlendireceği kişi tarafından sözlü veya yazılı olarak 

cevaplandırılır. İl genel meclisi üyelerinin en az üçte biri, meclis 

başkanlığına istekte bulunarak il özel idaresinin işleriyle ilgili bir konuda 

mecliste genel görüşme açılmasını isteyebilir. Bu istek, meclis tarafından 

kabul edildiği takdirde gündeme alınır. Vali, mart ayı toplantısında bir önceki 

yıla ait faaliyet raporunu meclise sunar. Faaliyet raporundaki açıklamalar, 

meclis üye tam sayısının dörtte üç çoğunluğuyla yeterli görülmezse, 

yetersizlik kararıyla görüşmeleri kapsayan tutanak, meclis başkanı 

tarafından gereği yapılmak üzere İçişleri Bakanlığına gönderilir.” 

Bu hüküm diğer göreve son verme usullerinden farklıdır. Mahalli 

idarelerin seçilmiş yürütme organları Anayasanın 127/4 hükmü gereği yargı 

kararıyla görevden alınmalarına karşın vali, seçimle göreve gelmediğinden, 

onun için böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır. Bununla birlikte buradaki 

idari vesayet yetkisi bakımından İçişleri Bakanlığına verilen yetkide 

belirsizlik sözkonusudur. Hükümde “gereği yapılmak” ifadesi yerine, İçişleri 

Bakanlığına belirlenmiş bir yetki verilmeliydi. Gerçi, İçişleri Bakanının 

yapacağı en ağır yaptırım göreve son verme olacağından bu bakımından 

belirsizliğin pek olumsuz sonuç doğuracağı da söylenemez. Bir başka 

ifadeyle, il genel idaresi açısından İçişleri Bakanına karşı hiyerarşik bağı 

olan valinin görevine böylelilkle de son verilebilir.  

 

2.    Mahalli İdarelerin Seçilmiş Organlarının Organlık Sıfatlarının 
Sona Erdirilmesi Bakımından Görevli Mahkemenin 
Belirlenmesi 

Mahalli idarelerin seçilmiş organlarının organlık sıfatlarını kaybetmeleri 

konusundaki denetimin hukuki niteliği konusunda uzun yıllardır süren 

tartışmalar bulunmaktadır. Bu tartışmaların sebebi çoğunlukla geçmiş 
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yıllarda bu görevin bazen Danıştay idari dava dairelerine bazen de Danıştay 

idari dairelerine verilmesindendir. Bu bakımdan bu konuyu ele alırken 

geçmişteki durumu hatırlamakta fayda vardır. 

 

a)  İl Özel İdaresi ve Belediyelerin Seçilmiş Organlarının Organlık 

Sıfatlarının Sona Erdirilmesi Bakımından Görevli Mahkemenin 
Belirlenmesi 

Mahalli idarelerin seçilmiş organlarının organlık sıfatlarının sona 

erdirilmesinde mahkemelerin görevlendirilmesindeki süreçte önemli 

değişimler olmuştur. 1938 tarih ve 3546 sayılı Şurayı-Devlet Kanunu’nun 

14/b hükmüne göre, Belediye Kanunu ile Devlet Şurasına verilmekle birlikte 

idari yargıya konu teşkil etmeyen hususlar bir idari daire olan 2. Dairenin 

görevlerindendir. 

1946 tarih ve 9404 sayılı Kanun’la yapılan değişiklik ile Danıştay İkinci 

Dairesinin görevi aynen korunmuş fakat Belediyelerle alakalı vergi ve 

benzeri uyuşmazlıklar yargısal daire olan Danıştay Altıncı Daireye 

verilmiştir.485 

1959 tarih ve 7354 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile Danıştay İkinci 

Dairesinin görevi yeni kurulan ve idari daire olan Dokuzuncu Daireye 

aktarılmıştır.486 Bu yasa ile belediyelerle alakalı vergiye ilişkin yargısal 

                                                
485  1961 Anayasasından önce, seçilmiş organların organlık sıfatlarını kaybetmelerine ilişkin yargısal 

denetim yolu öngörülmemesine ve belediye kanunu ile Danıştay’a verilip idari davaya konu 
olmayan işlerin 2. ve 9. dairelerde (farklı zamanlarda) görüleceğine ilişkin hükme rağmen, 
yargısal daire olan 6. daire bu dönemde belediye başkanlarının düşürülmesine ilişkin 
uyuşmazlıklar bakımından kararlar vermiştir. Örneğin, Danıştay 6. dairesi, yeter sayıda belediye 
meclisi üyesi tarafından verilen önerilerin belediye başkanınca cevaplandırılması için olağanüstü 
toplantıya çağrılan meclis toplantısına rapor ibraz ederek gelmeyen ve ertelenen toplantıya da 
rapor ibraz etmenden katılmayan ve soruları cevapsız bırakan belediye başkanı hakkında meclis 
tarafından verilmiş olan yetersizlik kararının iptalini talep etmiş olan davacının talebini, 
yetersizlik kararını kanuna uygun bularak, reddetmiştir. D.6.D, 24.05.1951, E.1950/1982, 
K.1951/1291. Meriç, Osman, “Belediye Başkanlarının Başkanlıktan Düşürülmeleri Koşullarının 
Geçirdiği Yasal ve Yargısal Aşamalar”, Danıştay Dergisi, Yıl 3, S.12-13, 1974, s. 32. 

486  “Usule raiye edilmeyerek belediye başkanı hakkında verilen düşürme kararı yerinde değildir.” 
D.9.D. 09.11.1964, E.1964/334, K:1964/344. Meriç, s. 33. 
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görevler, kurulan Yedinci Daireye devredilmiş; buna karşın belediyeye ilişkin 

vergi dışı uyuşmazlıklar yargısal daire olan Altıncı Daireye verilmiştir. 

Tüm bu hükümlerin ve görev paylaşımının 1961 Anayasasından önce 

getirildiğini göz ardı etmemek gerekir. Çünkü 1961 Anayasasından önceki 

dönemde mahalli idarelerin seçilmiş organlarının organlık sıfatlarının 

kaybının yargısal denetime tabi tutan bir düzenleme bulunmamaktaydı. 

1961 Anayasası yürürlüğe girdikten sonra yani 1961 Anayasasının 

116/3 hükmü ile mahalli idarelerin seçilmiş organlarının organlık sıfatını 

kazanma ve kaybetmeleri konusundaki denetimin, ancak yargı yolu ile 

yapılacağı öngörüldükten sonra, 1964 tarih ve 521 sayılı Danıştay Kanunun 

50/e hükmü Belediye Kanunu ile Danıştay’a yükletilen ve idari davaya konu 

olmayan işler idari daire olan Üçüncü Daireye verilmiştir.487 Bu dönemde 

Danıştay Dairesi tarafından verilen kararlar idari nitelikte olmasına karşın bu 

gerçek kavranamamış ve bu kararlara karşı yargı yolu çoğunlukla 

kullanılmamıştır.488  

1967 yılından sonra Danıştay Üçüncü Dairesi tarafından verilen ve 

Genel Kurul tarafından onaylanan kararlara karşı yargı yoluna gidilmeye 

başlanmıştır.489 Bu dönemde Dava Daireleri Kurulu, Danıştay Üçüncü 

Dairesi tarafından verilen bazı kararları iptal ederken açıkladığı gerekçe 

dikkate değerdir. Kurul Üçüncü Daire kararını şu gerekçelerle iptal etmiştir. 

“3. Daire üyeleri teminatlı yüksek mahkemenin hâkimi oldukları ve dairenin 

organik bakımdan yüksek mahkeme olduğu kabulüne karşın; yargı yetkisini 

haiz olmadığı, belediye başkanına savunma imkânı vermediği, delilleri 

mahkeme önüne getirme olanağı olmadığı ve dolayısıyla yargısal usullere 
                                                
487  “Görevine devam etmeyen ve görevlerini yerine getirmeyen ve faaliyet raporunu belediye 

meclisine sunmayan belediye başkanı hakkında verilen düşürme kararının hukuka uygun 
olduğu”. D.3.D. 21.05.1965, E.1965/150, K:1965/121. Meriç, s. 33. 

488  Meriç, s. 33. 
489  Belediye başkanının düşürülmesi yönünde D.3. Dairesi tarafından verilen ve Genel Kurul 

tarafından onaylanan karara karşı Dava Daireleri Kurulunda açılan iptal davası üzerine Kurul, 
“belediye başkanının başkanlıktan düşürülmesinin gerektirmediği halde … belediye başkanının 
başkanlıktan düşürülmesi yolunda verilen kararda isabet görülmediğinden iptaline” karar 
vermiştir. DİDDGK, 13.03.1997, E.1966/234, K.1967/363. Meriç, s. 37. 
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uyulmadan verilen kararın yargısal nitelikte olmadığı ve Anayasanın 116. 

maddesinin öngördüğü yargı yolu uygulanmamıştır.”490  

Dava Daireleri Kurulu, mevzuat değişikliği olmamasına karşın 1967 

yılından itibaren kararlarında gerekçesini değiştirmiştir. Kurula göre, seçimle 

görev alan bir mahalli idare organının ancak yargı yolu ile bu sıfatını 

kaybedecektir. Yani, mahalli idarelerin seçilmiş organlarının bu sıfatlarını 

kaybetmeleri konusundaki ilk ve nihai karar, araya bir merci ve idari nitelikte 

bir karar girmeden, doğrudan doğruya yargı mercilerince ve yargı yolu ile 

alınacaktır.491 Dava Daireler Kurulu, aynı yılda bu konuda daha farklı bir 

gerekçe ile de karar vermiştir. Kurula göre, Anayasanın 116. maddesi 

yargısal denetim öngörmektedir ve yargısal denetim yapılabilmesi için ise bir 

ön tasarrufun varlığı zorunludur. Danıştay Üçüncü Dairesi kararı bu nitelikte 

bir idari karar olması nedeniyle dava konusu olabilecektir.492 

1973 tarih ve 1740 sayılı Kanun’la, Belediye Kanunu ile Danıştay’a 

verilip idari davaya konu olmayan işler ilk defa bir yargısal daireye yani 

Onbirinci Daireye devredilmiştir. Nihayet, 1982 yılında yürürlüğe giren 2575 

sayılı Danıştay Kanunu, Onbirinci Dairenin bu görevini hiçbir değişiklik 

yapmadan bir yargı dairesi olan Sekizinci Daireye devretmiştir. 

2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 24/1 fıkrası ile Danıştay ilk derece 

mahkemesi olarak, açılacak iptal ve tam yargı davaları ile tahkim yolu 

öngörülmeyen kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve 

sözleşmelerinden doğan idari davaları karara bağlamak; 2. fıkrasında ise 

belediyeler ile il özel idarelerinin seçimle gelen organlarının organlık 

sıfatlarını kaybetmeleri hakkındaki istemleri493 inceleme ve karara 

bağlamakla görevlendirilmiştir.  

                                                
490  Meriç, s. 36. 
491  DİDDGK 12.04.1974, E.1973/210, K.1974/452. Meriç, s. 38. 
492  DİDDGK, 19.04.1974, E.1973/262, K.1974/458. Meriç, s. 39. 
493  Buradaki “istem” ifadesi ile kanun koyucu “dava” dışında bir anlam ifade etmek istemektedir. 

Aksi halde bunun içinde dava kelimesini kullanırdı. Duran ise her davanın bir istem içerdiğini, 
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Danıştay Kanunu’nun 32/b hükmünde Sekizinci Dairenin görevleri 

arasında, mahalli idarelerin seçimle gelen organlarının organlık sıfatlarını 

kaybetmeleri konusuna ilişkin davaları çözmek de yer almaktadır. Bu 

bakımdan verilen kararlar yargısal olmakla birlikte birçok açıdan diğer yargı 

kararlarından farklılık arzetmektedir.494 

 

b) Köy İdaresinin Seçilmiş Organlarının Organlık Sıfatlarının 
Sona Erdirilmesi Bakımından Görevli Mahkemenin 
Belirlenmesi  

Köy idaresinin seçilmiş organları bakımından durum farklılık 

arzetmektedir. 

1982’de 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve 

Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun yürürlüğe 

girmesinden önce muhtar ve ihtiyar meclisi üyelerinin görevden alınmasına 

ilişkin ilçe ve il idare kurulu kararları yargısal karar olarak kabul edilmiştir. 

Bundan dolayı, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 65. maddesine göre il idare 

kurullarının gerek birinci gerekse ikinci derecede verdikleri kararlar 

Danıştay'da temyizen incelenmiştir.  

2576 sayılı Kanunun 15. maddesiyle il ve ilçe kurullarının köy 

idaresinin seçilmiş organlarının organlık sıfatlarını sona erdirme bakımından 

yetkileri idare mahkemelerine devredilmiştir. 2576 sayılı Kanun ile birlikte 

muhtar ve ihtiyar meclisi üyelerini görevden almada yetkili organ genel 
                                                                                                                                     

bu nedenle kelimelerden yola çıkarak sonuca varılamayacağını ileri sürmektedir. Duran, 
Karmaşa, s. 167. Duran, diğer yandan, istem kelimesinin Sekizinci Daire tarafından önceki 
dönemlerde kullanıldığından dolayı benimsendiğini belirtmektedir. Oysaki Sekizinci Dairenin 
istem kelimesini seçmesi, Danıştay Kanunun 24/2 hükmü istem kelimesini seçtiği içindir. Yine 
Danıştay Kanunun 32. maddesine bakıldığında kanun koyucunun burada “dava” ifadesini 
kullandığını görmekteyiz. 

494  Köy idareleri bakımından Danıştay görevli değildir. Ülkemizde köylerin sayısı dikkate 
alındığında, (köy sayısı 35000 den fazladır) Danıştay Kanunun 23/2 hükmünde ilk derece 
sıfatıyla yalnızca belediyeler ile il özel idarelerinin seçimle gelen organlarının organlık 
sıfatlarını kaybetmelerine ilişkin davalara bakması buna karşın muhtarları kapsam dışında 
bırakarak genel görevli idare mahkemelerinin görev alanına bırakması yerinde bir hükümdür. 
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görevli idare mahkemeleri ve temyiz yeri de Danıştay olması 

gerekmektedir.495 Bununla birlikte Anayasa Mahkemesi496 ve Danıştay’ın497 

farklı yönde aldığı kararlar sonrasında il idare kurullarının muhtar ve ihtiyar 
                                                
495  Duran da 2576 sayılı Kanundan sonra il idare kurullarının görevlerinin idare mahkemelerine 

devredilmesi gerektiğini düşündüğünden buna ilişkin şu açıklamayı yapmıştır. “Burada idare, 
davacı olmayıp, sadece seçilmiş organın organlık sıfatını kaybetmesini gerektiren belgeleri 
sağlayıp sunmakla görevli ve yetkili olduğuna göre; ortada bir dava da yok demektir. O halde, 
bu konudaki tüm istemleri idare mahkemelerinin de incelemeye ve karara bağlamaya yetkili 
olmadığı kabul edilmek gerekir. Çünkü, idare ve vergi mahkemeleriyle bölge idare 
mahkemelerinin, yürürlükteki kanunlara göre, idari ve istişari nitelikte hiçbir görevi yoktur. 
Böyle bir görev ancak açık-seçik yasal bir hükümle bu yargı mercilerine verilebilir. Bu 
mahkemelerin, idari uyuşmazlıklarda genel görevli ilk derece yargı yerleri olması kuralından, 
dava niteliği taşımayan başvurular için de görevli ve yetkili olduğu sonucu çıkarılamaz. 
Danıştayın, mahkeme olmak yanında, danışma ve idare kurulu konumu dolayısıyla, 2575 
numaralı kanunun 24/2 ve 32/b hükümleriyle, organlık sıfatının kaybedilmesine ilişkin istemleri 
incelemeye ve sonuçlandırmaya yetkili ve görevli bulunması anlaşılır, olağan bir düzenlemedir. 
Ancak, anılan kanun maddeleri uyarınca, Sekizinci Dairenin esas itibariyle temyiz mercii 
olmasından ötürü, yalnızca İl merkezi belediyeleri ve il özel idareleri organlarına ilişkin 
başvuruları ilk ve son derecede inceleyip karara bağlayacağı; diğer mahalli idare organlarının bu 
sıfatlarını kaybetmelerine yönelen istemleri ise, idari yargıda genel görevli olan idare 
mahkemelerinin kararlaştırmaları gerektiği söylenemez ve savunulamaz.” Duran, Karmaşa, s. 
178-179. 

496  442 sayılı Köy Kanununun 41. maddesindeki “yetkili idare kurulunca” ibaresinin, Anayasanın 
127. maddesinin dördüncü fıkrasına aykırılığı nedeniyle iptali istemiyle açılan davada, Anayasa 
Mahkemesi, “Anayasa gereğince, İl idaresi Kanunu'na ve Köy Kanunu'nun değişik 41. 
maddesine dayanılarak il ve ilçe idare kurullarınca yapılan, yargısal usul ve kararlarla, 
muhtarlıktan çıkarma görevi; 2576 sayılı Kanunla veya diğer bir kanun hükmüyle idare 
mahkemelerine verilmemiş, bu işler idare mahkemelerinin görev alanına alınmamış ve il ve ilçe 
idare kurullarının bu husustaki görev ve yetkileri sona ermemiştir. İl ve ilçe idare kurullarının bu 
konuda şimdiye kadar aldıkları yargısal nitelikli kararların, bundan sonra yargısal olmasına 
engel ve idari sayılmasını gerektiren yeni bir hüküm de getirilmemiştir. Onun için evvelce 
olduğu gibi bundan sonra da il idare kurullarının gerek birinci gerek ikinci derecede verdikleri 
bu yargısal kararlarına karşı temyiz istemlerini; 6/1/1982 günlü, 2575 sayılı Danıştay 
Kanununun, 23. maddesindeki “Danıştay... Bu kanunla ve diğer kanunlarla verilen görevleri 
yapar” kuralı ile 32. maddesindeki “Sekizinci Daire: a) Köy, belediye ve özel idareleri 
ilgilendiren mevzuatın uygulanmasına, b) Mahalli idarelerin seçimle gelen organlarının organlık 
sıfatlarını kaybetmeleri konusuna... ilişkin davaları çözümler” hükümlerine de dayanarak, 
doğrudan Danıştay'ın inceleyip karara bağlaması gerekmektedir. Bu nedenlerle Köy Kanunu'nun 
18/7/1963 günlü, 286 sayılı Kanunla değişik 41. maddesinde bulunan ‘...yetkili idare kurulu 
kararıyla..’ ibaresinde Anayasa'ya aykırılık görülmemiştir.” Anayasa Mahkemesi, 24.09.1987, 
E.1987/21, K.1987/5. KBB. 

497  “442 sayılı Köy Yasası uyarınca muhtar ve ihtiyar kurulu üyelerinin görevlerinden 
uzaklaştırılmaları konusunda, idare kurullarınca alınan kararlarında, yargısal nitelikli olduğu, il 
idaresi yasasının 65.maddesi uyarınca İlçe İdare Kurullarınca alınan kararların ikinci derecede il 
idare kurullarınca incelenmesi ve il idare kurullarının gerek birinci derecede gerek ikinci 
derecede verecekleri yargısal nitelikli bu kararlara karşı, temyiz istemi ile Danıştay'a 
başvurulabileceği açıktır. Bu durumda görüm ve çözümü idare mahkemelerine ait olmayan 
davanın, görev yönünden reddedilerek Danıştay'a gönderilmesi gerekirken, işin esasının 
incelenerek davanın reddine karar verilmiş olmasında usul ve hukuka uyarlık bulunmamaktadır. 
Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulü ile İdare Mahkemesi kararının bozulmasına, 
merci atlanmak suretiyle açıldığı anlaşılan davaya ait dosyanın 2577 sayılı İdari Yargılama 
Usulü Yasasının 15.maddesinin (1/e) bendi uyarınca İl İdare Kuruluna gönderilmesine karar 
verildi.” D.8.D, 11.03.1988, E.1986/666, K.1988/175, DBB. 
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meclisleri bakımından yargısal görevleri kaldırılmamıştır. İl idaresi kararları 

Danıştay’da temyiz edilmeye devam olunmuştur. Daha sonra Danıştay, 

içtihadını değiştirerek idare kurulu kararlarına karşı genel görevli idare 

mahkemelerinin ilk derece yargı yeri olarak Danıştay’ı da temyiz mercii 

olarak belirlemiştir.498 Böylelikle idare kurul kararları idari nitelikte bir karara 

ve dolayısıyla tipik bir idari vesayet denetimine dönüştürülmüştür. 

Bu yönde geliştirilen usul, Anayasanın 127/4 hükmüne açıkça aykırılık 

teşkil etmekte ve kendi içinde tenakuz oluşturmaktadır. Eğer il idare 

kurulunu hâlâ göreve son verme bakımından görevli organ olarak kabul 

ediyorsak –ki Anayasa Mahkemesi499 ve Danıştay500 böyle kabul ediyor- bu 

durumda idare kurulunun verdiği karar yargısal karardır ve bu kararın idare 

mahkemesi tarafından idari işlem olarak ele alınıp denetlenmesi abestir. 

Çünkü idare mahkemeleri ilk derece mahkemeleri olup temyiz mahkemesi 

değildir. Aksi durumda eğer il idare kurulu kararı bir idari karar olarak kabul 

ediliyorsa bu durum açıkça Anayasanın 127/4 hükmüne aykırılık teşkil 

                                                
498  2575 sayılı Danıştay Kanununun 24. maddesinde ilk derece mahkemesi olarak Danıştay'da 

görülecek davalar sayılmış ve aynı maddenin 2. bendinde, Danıştay'ın belediyeler ile il özel 
idarelerinin seçimle gelen organlarının organlık sıfatlarını kaybetmeleri hakkındaki istemleri 
inceleyeceği ve karara bağlayacağı kuralı getirilmiştir. Köy idaresi kapsam dışında 
tutulduğundan bu hüküm göre de köy idaresinin seçilmiş organlarının görevine son verilmesi 
bakımından görevli mahkeme, genel görevli ilk derece idare mahkemeleridir. Ayrıca, İl İdaresi 
Kanununun 65. maddesinde her ne kadar il idare kurullarının birinci ve ikinci derecede 
verdikleri kararlar aleyhine Danıştay'da itiraz olunabileceği ifade edilmekte ise de; il ve ilçe 
idare kurullarının idari işlem niteliğini taşıyan köy muhtar ve ihtiyar meclisi üyelerinin görevden 
çıkarılmasına ilişkin kararlarına karşı açılan davalar bundan böyle genel görevli mahkeme olan 
idare mahkemelerinde görülmesi gerekmektedir. Diğer yandan 2575 sayılı Danıştay Kanununun 
Danıştay'da temyiz yoluyla görülecek davaları belirleyen 25. maddesinde sadece idare 
mahkemeleri ile vergi mahkemelerince verilen nihai kararlar ve ilk derece mahkemesi olarak 
Danıştay'da görülen davalarla ilgili nihai kararların Danıştay'da temyiz yoluyla inceleneceği ve 
karara bağlanacağı kuralı bulunmaktadır. Danıştay’ın da bu yönde kararı bulunmaktadır. “İhtiyar 
Kurulu Üyeleri olan davacıların 442 sayılı Kanunun 286 sayılı Kanunla değişik 41.maddesi 
uyarınca görevden uzaklaştırılmalarına ilişkin İlçe İdare Kurulu Kararını onayan İl İdare Kurulu 
kararının iptali istemiyle açılmış olup, yukarıda anılan yasa kuralları uyarınca bu davanın görüm 
ve çözümü ilk derece mahkemesi olarak Danıştay'ın görevine girmemekte, idare mahkemesinin 
görevinde bulunmaktadır.” DİDDGK, 28.01.1994, E.1992/167, K.1994/42, DBB. 

499  Anayasa Mahkemesi, 24.09.1987, E.1987/21, K.1987/5. KBB. 
500  D.8.D, 11.03.1988, E.1986/666, K.1988/175, DBB. 
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edecektir.501 Bunun nedeni ise Anayasaya göre mahalli idarelerin seçilmiş 

organlarının organlık sıfatlarına yargısal karar ile son verilebilmesidir. 

 

3. Mahalli İdarelerin Seçilmiş Organlarının Organlık Sıfatlarının 
Sona Erdirilmesindeki Danıştay Kararının Usulü Ve İdari 
Davalardan Ayrılan Yönleri 

Mahalli idarelerin seçilmiş organlarının organlık sıfatını kaybetmeleri 

konusunda Danıştay tarafından verilen kararlar organik ve maddi anlamda 

yargı kararı olmakla birlikte bazı yönleri ile İdari Yargılama Usul Kanununun 

2. maddesinde sayılan dava türlerinden farklılık göstermektedir. 

1990 tarih ve 3622 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce bu 

uyuşmazlıklar konusunda bir usul hükmü bulunmamaktaydı. Danıştay bu 

davalara İdari Yargılama Usulü Kanunu’ndaki bazı yargısal usulleri 

uygulamamaktaydı.502 3622 sayılı Kanun ile İdari Yargılama Usulü 

Kanun’una getirilen Ek 2. madde503 bu uyuşmazlıklara ilişkin yeni usul 

kuralları konuldu. 

İdari yargıda davalar açılırken İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 3. 

maddesi gereğince dilekçede bulunması gerekli şartlar, organlığın kaybına 

ilişkin dilekçelerde aranmamaktadır. Bu uyuşmazlıklarda feshi istenenin 

savunması onbeş gün içinde alınır veya bu süre içerisinde savunma 

verilmediği takdirde dosya tekemmül etmiş sayılır ve kanunlarda gösterilen 

                                                
501  Yıldırım, Teşkilat, s. 150. 
502  Örneğin feshi istenen meclisin savunması bile alınmamaktaydı. D.8.D. 19.11.1986, E.1986/581, 

K:1986/541, DBB. 
503  Ek Madde 2 (Ek: 5.4.1990 – 3622/26 md.) Belediyeler ile il özel idarelerinin seçilmiş 

organlarının organlık sıfatlarını kaybetmelerine ilişkin olarak yetkili mercilerden Danıştaya 
gönderilen dosyalar; belediye başkanlarının düşmesi istemine dair ise belediye başkanlarının, 
belediye meclislerinin veya il genel meclislerinin feshi istemine ilişkin ise meclis 
başkanvekilinin savunması onbeş gün içinde alındıktan sonra veya bu süre içerisinde savunma 
verilmediği takdirde sürenin bittiği tarihte tekemmül etmiş sayılır ve kanunlarda gösterilen karar 
süreleri bu tarihten itibaren işlemeye başlar. Karar dosya üzerinden verilir. Bu kararlara karşı 
tebliğini izleyen günden itibaren onbeş gün içerisinde İdari Dava Daireleri Kuruluna itiraz 
edilebilir. İtiraz bir ay içerisinde sonuçlandırılır. İtiraz üzerine verilen karar kesindir. 
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karar süreleri bu tarihten itibaren işlemeye başlar. İdari davalarda duruşma 

yapılabilirken, organlığın kaybına ilişkin uyuşmazlıklarda duruşma yapılmaz 

ve dosya üzerinden karar verilir. 504 

Danıştay Sekizinci Dairesi tarafından verilen karara karşı başvuru 

yolları bakımından da genel hükümlerden ayrı bir usul öngörülmüştür. 

İptal ve tam yargı davalarında otuz günlük temyiz süresi 

öngörülmesine karşın, Ek madde 2/2 uyarınca, Danıştay Sekizinci Dairesi 

tarafından verilen kararlara karşı kararın tebliğini izleyen günden itibaren 

onbeş gün içerisinde İdari Dava Daireleri Kuruluna “itiraz” öngörülmüştür.505 

İtiraz bir ay içerisinde sonuçlandırılır ve itiraz üzerine verilen karar 

kesindir. Bu kararlara karşı yargılanmanın yenilenmesi ve karar düzeltme 

yollarına başvurulamaz.506 Bu durum Danıştay kararında açıkça belirtilmiştir.  

“Bu hükümle hem belediyeler ile il özel idarelerinin seçimle gelen 

organlarının organlık sıfatlarını kaybetmeleri hakkındaki istemlerin karara 

bağlanması, hem de yargı yerince verilen karara karşı yapılacak başvuru 

üzerine izlenecek yol belirlenmiş ve özel bir yargılama usulü öngörülmüştür. 

İdari yargı yerlerinin idari davalar nedeniyle verdiği kararlara yönelik olarak 

düzenlenen kanun yollarının ise, özel bir yargısal denetim yolu olan ve bu 

nedenle de özel bir yargılama usulü benimsenen bakılan uyuşmazlıkta 

uygulanma olanağı bulunmamaktadır. Kaldı ki, 2577 sayılı Kanunda bu 

yönde bir atıf da yer almamaktadır. Bu durumda, karar düzeltme isteminin 

                                                
504  İtiraz süresinin son günü çalışmaya ara verme dönemine rastlarsa süre uzamaktadır. Ayrıca 

organların kaybına ilişkin başvurularda posta harcı dışında harç ücretleri ödenmemektedir. 
Yüksel, Celalettin, Mahalli İdare Seçilmiş Organlarının, Organlık Sıfatını Kaybetmeleri, Betik 
Yayıncılık, Ankara, 2001, s. 72. 

505  “İçişleri Bakanlığının istemine ilişkin tezkerenin ilgili belediye başkanına 13.7.2002 tarihinde 
tebliğ edildiği, itirazen incelenen Nöbetçi Daire Kararının da 13.8.2002 tarihini taşıdığı, ilgilinin 
10.9.2002 tarihinde savunmasını verdiği anlaşılmaktadır. Bu durumda; 2577 sayılı Yasanın 8. 
maddesi uyarınca tebliği izleyen gün olan 14.7.2002 tarihinde başlayacak olan Ek 2. maddede 
öngörülen 15 (onbeş) günlük savunma süresinin, bu sürenin son gününün çalışmaya ara verme 
zamanına rastlaması nedeniyle uzayacak olması dikkate alınmaksızın, savunma alınmadan karar 
verilmesinde hukuk uygunluk bulunmamaktadır.”. DİDDGK, 13.12.2002, E. 2002/1151, 
K.2002/922, DBB. Aksi yönde düşünce de bulunmaktadır. Yüksel, s. 73. 

506  D.8.D. 18.06.1997, E.1997/2117, K.1997/2169, DBB; DİDDGK, 12.12.1997, E.1997/708, 
K.1997/709, DBB. 
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incelenmesine yasal olanak bulunmamaktadır.”507 Seçilmiş organların 

organlık sıfatlarının kaybına ilişkin getirilen bu usul hükmü, kararın bir an 

önce kesinlik kazandırmak amacına yöneliktir. Savunmanın onbeş gün 

içinde alınması, kararın dosya üzerinden verilmesi, onbeş gün içinde karara 

itiraz edilmesi, itirazın bir ay içinde karara bağlanması ve bu kararın kesin 

olması bir an önce sonuca varılmasını amaçlamaktadır. Bu nedenlerle 

Danıştay’ın bu kararını isabetli görmekteyiz. 

 

4.  Mahalli İdarelerin Seçilmiş Organlarının Organlık Sıfatlarının 
Sona Erdirilmesindeki Danıştay Kararının Niteliği 

Öncelikle belirtmek gerekir ki Danıştay kararının niteliği hakkındaki 

açıklamalar 1973 tarihinden sonrasına ilişkindir. Çünkü bu tarihten önce bu 

konudaki kararları bakımından Danıştay’ın idari daireleri görevliydi. Bu 

nedenle verilen kararlarda idari nitelikteydi. Bu dönemdeki düşünce 

“Anayasa’nın 116. maddesinin mahalli idarelerin seçilmiş organlarının 

organlık sıfatını kaybetmeleri konusundaki denetimin yargı yoluyla olacağı 

hükmü, organlık sıfatının yargısal bir kararla kaybedileceği anlamına 

gelmez. Bu nedenle belediye başkanlığından düşürülmeye ilişkin Danıştay 

Üçüncü Dairesinin kararı idaridir” şeklindeydi. 508 

1961 Anayasasında mahalli idarelerin seçilmiş organlarının organlık 

sıfatını kaybetmeleri konusundaki denetimin yargı yolu ile yapılacağı ve 

idarenin işlemlerine karşı yargı yoluna başvurulacağı düzenlendi. 

Anayasadaki bu düzenlemenin kanuna yansıması 1973 yılında oldu. 1973 

tarih ve 1740 sayılı Belediye Kanunu ile Danıştay’a verilip idari davaya konu 

olmayan işler, ilk defa bir yargısal daireye yani Onbirinci Daireye devredildi.  

Bununla birlikte mahalli idarelerin seçilmiş organlarının organlık 

sıfatına son verilmesi bakımından verilen kararların niteliği konusunda bir 
                                                
507  DİDDGK, 06.11.2003, E.2003/794, K:2003/761, DBB. 
508  Aktan, s. 25. 
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tartışma bulunmaktadır. Bu tartışmanın doğuşu, Anayasada belirtildiği 

anlamda iptali istenen bir idari işlemin bulunmaması ve buna bağlı olarak bu 

yönde alınan kararların gerek başvuru gerekse usul bakımından diğer yargı 

kararlarından farklı olması nedeniyledir. 

Bu farklılık dolayısıyla 127/4 hükmünde geçen “yargı yolu” ifadesi 

“fonksiyonel anlamda yargı” ile “organik anlamda yargı” açısından bir 

tartışmayı doğurmuştur. 

Anayasa Mahkemesi, Anayasadaki “yargı yolu” ifadesini organik 

bakımdan “yargı mercileri”nden farklı; fonksiyonel olarak yargısal nitelikte 

görmektedir. Mahkemeye göre509 “il ve ilçe idare kurulları, vergi itiraz ve 

temyiz komisyonları, Gümrük Hakem Heyeti ve çeşitli disiplin kurulları 

mahkemeler gibi bağımsız, bu mercilerde karar verenler de ‘hâkimlik 

teminatı’na sahip bulunmadıklarından söz konusu merciler ‘tam bir yargı 

organı’ sayılamazlar. Yargısal usul uygulayarak verdikleri kararlar 

yargısaldır. Ancak, bu kararlara karşı Danıştay'a başvurma hakkı kanunla 

önlenemez.” 510 

Anayasa Mahkemesi’ne göre, Anayasa’nın 127/4 hükmü kapsamında 

verilen yargı kararları, idare hukukunda var olan iptal ve tam yargı davaları 
                                                
509  Anayasa Mahkemesi, 24.09.1987, E.1987/4, K.1987/20, KBB. 
510  Anayasa Mahkemesinin 1987 yılında verdiği kararda yargı mercilerin niteliği bakımından 

gösterdiği tereddüde karşılık; seçilmiş organların organlıktan çıkarılmalarına ilişkin olarak 1963 
yılında verdiği kararda net bir görüş sergilemiştir. Anayasa Mahkemesi 1963 yılında 
“Anayasa'nın 116 ncı maddesinin söz konusu üçüncü fıkrası ile, mahallî idarelerin birer karar 
mercii olan seçilmiş organlarının organlık sıfatlarını kazanma veya kaybetmeleri konusunda 
idareye yetki verilmemiş bunun ancak yargı yoluyla olabileceği, Temel Kural olarak, tâyin ve 
tesbit olunmuştur. 1580 sayılı Belediye Kanununun 53 üncü maddesinde yazılı olan belediye 
meclisleri, belediyelerin seçilmiş organları arasında yer alan birer teşekkül bulunduğuna, bu 
meclislerin feshi ise organlık sıfatlarının üzerlerinden alınması, yani bu sıfatlarının 
kaybettirilmesi demek olduğuna göre Anayasa'nın yukarıda açıklanan 116 ncı maddesinin 
üçüncü fıkrasına göre belediye meclislerinin feshedilmesinin ancak yargı organının kararı ile 
mümkün olabileceği açıktır. 1580 sayılı Belediye Kanununun metni yukarıya aynen yazılmış 
bulunan 53 üncü maddesinin, 6 numaralı bendinde ise, maddenin l, 2 ve 4 numaralı bentlerinde 
yazılı sebeplerle, içişleri Bakanlığının isteği üzerine, Bakanlar Kurulu Kararı ile Belediye 
Meclislerinin feshedileceği kabul edilmiş ve şu suretle mahallî idarelerin seçilmiş organlarından 
birisi olan belediye meclislerinin organlık sıfatını kaybetmelerini doğuran bir yetki Bakanlar 
Kuruluna verilmiş bulunduğundan bu hükmün Anayasa'nın 116 ncı maddesinin söz konusu 
üçüncü fıkrasına aykırılığı meydanda olup iptali gerekir.” demektedir. Anayasa Mahkemesi, 
03.07.1963, E.1963/73, K.1963/177, KBB. 
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kararlarından değildir. İdari davalardan iptal davaları, icrası gerekli idari bir 

işleme karşı, bu işlemin hukuka aykırılığından dolayı, menfaati ihlal edilenler 

tarafından açılır. Tam yargı davaları ise idari eylem ve işlemlerden dolayı 

hakları muhtel olanlar tarafından idareye karşı açılan davalardır. Hâlbuki 

mahalli idarelerin seçilmiş organlarının organlık sıfatını kaybetmeleri 

konusunda önceden alınmış, yürütülmesi zorunlu idari işlem 

bulunmamaktadır. Burada idare, davalı olmayıp sadece seçilmiş organın 

sıfatını kaybetmesini gerektiren belgeleri sağlayıp sunmakla görevli ve 

yetkilidir.511 

Doktrin 127/4 kapsamında Danıştay tarafından verilen kararın genel 

idari yargı kararlarından farklı olduğunu kabul etmektedir. Bu farklılıkla 

birlikte doktrin çoğunlukla verilen kararın hem fonksiyonel hem de organik 

bakımdan yargı kararı olduğunu kabul etmekte fakat ileri sürülen gerekçeler 

birbiriyle uyuşmamaktadır. 

Duran’a göre, seçilmiş organların organlık sıfatına Danıştay tarafından 

son verilmesinin olağan ve genel yargılama prosedürü uyarınca görülecek 

bir dava sonucunda verilecek bir “hüküm” mü yoksa idari usullere göre 

alınacak bir “inceleme kararı” mı olduğu tespit edilmelidir.512 Bu bakımdan, 

127/4 hükmünün 125/1 rağmen varlığının bir anlamı olmalıdır.513 Her iki 

hükümdeki “yargı yolu” ifadesinin aynı anlamda olduğunu kabul etsek bile, 

bu durum, organlık sıfatının kaybedilmesine ilişkin başvurunun bir “dava” ve 

mahkeme kararının da bir “hüküm” olmasını gerektirmez.514 Duran, “her ikisi 

de ‘yargı yolu’ ile yapılmış olsa da, ‘denetim’ ihtilafsız durumun objektif 

değerlendirilmesi ve saptanması ile; ‘dava çözümü’ ise, uyuşmazlık halinde, 

olaya ve ilgililere özgü unsurlar da göz önünde tutularak, hukuk 

çerçevesinde doğru ve haklı olan belirlenip, bunun gerekleri ve sonuçları 

                                                
511  Anayasa Mahkemesi, 24.09.1987, E.1987/4, K.1987/20, KBB. 
512  Duran, Karmaşa, s. 165. 
513  Duran, Karmaşa, s. 168. 
514  Duran, Karmaşa, s. 169. 
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açıklanmak suretiyle gerçekleştirilir”515 demektedir. Duran, “burada devletin, 

mahalli idareler üzerinde haiz olduğu ‘idari vesayet denetimi’ni, bunların 

özerkliğini korumak için, idari makamlarca ve idari usullerle değil de, yargı 

mercileri eliyle ve yargısal usuller uyarınca” yaptığını söyleyerek516 bu 

konuda verilen kararların hem organik hem de fonksiyonel olarak yargı 

kararı niteliğinde olduğunu belirtmektedir.  

Akyılmaz, Duran ile aynı görüşü paylaşmakla birlikte farklı bir 

gerekçeye dayanmaktadır. Yazar, İçişleri Bakanı ve vali dışında bir başka 

makamın dosyayı Danıştay önüne götürememesi ve Danıştay’ın bizzat bu 

denetimi başlatamaması hususlarını dikkate alarak “Danıştay 8. Dairesinin 

belediye başkanlığından düşürme kararları, bir idari vesayet denetimi yetkisi 

olmayıp; gerçekte bu yetkiyi kullanan valiliklerin ve İçişleri Bakanlığının 

belediye başkanının başkanlıktan düşmesi konusundaki iradelerinin yargısal 

denetim” olduğunu belirtmektedir.517 

Güran, Anayasadaki ifadeyi organik olarak ele almakta ve bu 

bakımdan kararı yargısal nitelikte kabul etmektedir. Yazara göre, “yargı 

yetkisinin, hangi organlar eliyle kullanılacağını, ‘bağımsız mahkemeler’ 

şeklinde kesin bir dille açıklayan Anayasa, … Yargı yetkisinin ne olduğu ve 

neleri içerdiği ile değil; ne olduğu bilinen bu fonksiyonun nasıl yerine 

getirileceği, bu yetkiyi kimlerin kullanacağı noktasıyla meşgul olmuştur. … 

Anayasa, yargı yetkisinin muhtevasını, organik bir bakışla tayin etmiştir; yani 

mahkemelerin, ‘sırf mahkeme olmalarından dolayı ve bu sıfatla’ taşıdıkları 

asli yetki, fonksiyon ve görevleri yargı yetkisi, fonksiyonu, görevi ve işlemleri 

saymıştır.”518 

                                                
515  Duran, Karmaşa, s. 169. 
516  Duran, Karmaşa, s. 170. 
517  Akyılmaz, Düşürme, s. 169, Benzer nitelikteki açıklamalar için bakınız: Meriç, s. 32-40, 

Yıldırım, Teşkilat, s. 148, Hondu, Selçuk, “Belediye Başkanlarının Düşürülmeleri ve Belediye 
Meclislerinin Feshi Konularında Bir İnceleme”, Danıştay Dergisi, S.66-67, 1987, s. 15, 28. 

518  Güran, Sait, Bölge İdare Mahkemeleri ve Danıştay Üzerine Yapısal Bir Deneme, İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku ve İdare İlimleri Enstitüsü Yayınları, İstanbul, 1977, 
s. 67. 
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Giritli ve Bilgen’e göre ise hem merkezi idarenin idari vesayet yetkisinin 

korunması hem de bu idari vesayet yetkisinin yargısal organlar tarafından 

denetlenmesinin sağlanması ilkelerinin birlikte korunması amacıyla fesih 

yetkisinin merkezi idare tarafından kullanılması519 ve bu yetki mutlaka yargı 

organlarının denetimine tabi olması gerekmektedir.520 

Seçilmiş organların görevlerine son verilmesi bakımından denetimin 

yargı yolu ile olacağı yönündeki hükme lafzi olarak bakıldığında sanki 

seçilmiş organların görevlerine idari kararla son verilebileceği ve ancak bu 

son verme yönünde verilen kararların denetiminin yargı yolu ile yapılacağı 

şeklindedir. Bir yargı yolu denetimi olabilmesi için ortada denetimi yapılacak 

bir kararın olması gerekmektedir. Bu karar da idari bir karar olacaktır. Fesih 

kararının doğrudan yargı organı tarafından verilmesi Anayasa ile 

bağdaşmaz görünmektedir.521 

Sonuç olarak denilebilir ki, mahalli idarelerin seçilmiş organlarının 

organlık sıfatlarının kaybetmeleri konusundaki denetim, hem fonksiyonel 

hem de organik olarak bir yargısal denetimdir. Kural olarak bu denetim idari 

vesayet denetimi şeklinde olması beklenirken, Anayasa mahalli idarelerin 

seçilmiş organlarının organlık sıfatlarının kaybına verdiği önem nedeniyle bu 

konuyu idari vesayet yetkisi kapsamından çıkararak bağımsız ve tarafsız bir 

denetim ve karar mekanizması olan yargısal denetim eline vermiştir. Bu 

bakımdan merkezi idare organları tarafından Danıtşay’a götürülmek 

amacıyla alınan “bildirim kararı” ve “başvuru kararı” idari vesayet yetkisinin 

kullanımına ilişkin olmakla birlikte Danıştay Sekizinci Dairesi tarafından 

verilen kararlar yargısal niteliktedir ve bu bakımdan idari vesayet denetimi 

değildir. 

 

                                                
519  Giritli, İsmet / Bilgen, Pertev, İçtihatlı ve notlu Amme İdaresi Mevzuatı, İstanbul Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Yayınları, No:226, İstanbul, 1964, s. 306. 
520  Giritli/Bilgen, s. 307. 
521  Giritli/Bilgen, s. 307. 
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IIII..  KAMU GÖREVLİLERİ ÜZERİNDEKİ İDARİ VESAYET YETKİSİ 

Mahalli idarelerin seçilmiş organlarının üyeleri dışındaki kamu 

görevlileri üzerinde de çeşitli şekillerde idari vesayet yetkileri 

uygulanmaktadır.  

Mahalli idareler bünyesinde kamu hizmeti yürüten görevlilerin 

kadrolara atanmaları, nakillerinin yapılması, yükseltilmesi, izin verilmesi, 

disiplin soruşturmalarının yapılması ve benzeri durumlarında merkezi 

idareye idari vesayet yetkisi verilebilmektedir. Mevzuatta kamu görevlileri 

hakkında idari vesayet yetkisine örnekler bulunmaktadır. 

Büyükşehir Belediyesi Kanununun 22. maddesine göre, Genel 

sekreter, belediye başkanının teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından 

atanmaktadır. Yine Köy Kanununun 74. maddesine göre, gönüllü köy 

korucularının muhtar ve ihtiyar heyetinin kararı ve kaymakamın izni ile 

görevlendirilmesi konuya örnek uygulamalardır.  

Bir başka örnek uygulama da Devlet Memurları Kanununun 34. 

maddesinde yer almaktadır. Maddeye göre, il özel idareleri ve belediyeler ile 

bunların kurdukları birliklerin kadroları yetkili organlarınca hazırlanarak 

İçişleri Bakanlığının onayı ile tamamlanır. Ve bu kadroların kaldırılması veya 

bu kadrolarda yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir. 

 

IIIIII..   KARARLAR ÜZERİNDEKİ İDARİ VESAYET YETKİSİ 

Mahalli idare organları üzerindeki idari vesayet yetkisi çoğunlukla 

kararlar üzerinde yapılmaktadır. Bunlar sınırlı sayıda olmamakla birlikte 

yaygın olanları onama, bozma, geri gönderme, erteleme, ikame ve en son 

değişikliklerle yaygın olarak uygulamaya konan idari yargı organlarına 

başvurma şeklinde görülmektedir. 

 



 

 

190

 

A.  ONAMA 

Onama; karar, organ veya personeli bakımından mahalli idare 

kararlarının merkezi idare tarafından hukuka uygun ve yerinde bulunarak 

onanmasıdır.522 Onama yöntemi daha çok mahalli idarelerin kararları 

bakımından kullanılan bir idari vesayet yetkisidir. 523  

Onama yetkisi kanunda açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Kanunla 

verilmeyen bir onama yetkisi kullanılamaz. Danıştay’a göre “idari vesayet 

yetkisi, niteliği itibariyle esas ve usulleri kanunla belirlenmiş bir yetkidir. 

Yorum yoluyla açıkça öngörüldüğü konu ve usuller dışına taşırılması 

mümkün değildir. Belediye Meclisinin belediye başkanı ödeneğine ilişkin 

kararı, … mahalli en büyük mülkiye amirinin tasdikine sunulması gerekli 

kararlardan bulunmamaktadır. Özünde Kaymakamlığın onayına sunulması 

söz konusu olmayan, Belediye Meclisi kararının, Kaymakamlıkça 

onaylanmaması halinin hukuki alanda herhangi bir sonuç doğurması 

mümkün olmadığı cihetle, Belediye Başkanı tarafından yapılan itirazın 

reddi524” gerekmektedir. 

Mahalli idare kararları merkezi idare tarafından onanmakla yürürlüğe 

girer. Yani onamayla hüküm ve sonuç doğurur.525 

Önceki Belediye ve İl Özel İdaresi Kanunlarında idari vesayet yetkisi 

çoğunlukla onama biçiminde kullanılmaktaydı. Yürürlükteki Belediye ve İl 

                                                
522  Göreli, s. 14. 
523  İngiltere’de, Türkiye’den farklı olarak, yerel yönetimlerin düzenleyici işlemlerinin yürürlüğe 

girebilmesi için bu düzenlemenin ilgili bakan tarafından uygun bulunması şartı getirilmiştir. 
Yerel yönetimlerin düzenleyici işlemleri “common law” ve yasalara uygun olmak gerektiğinden 
ve bu bakımdan yargısal denetime tabi olması bir yana, ilgili bakan, yerel yönetim tarafından 
çıkarılan bir düzenlemenin “common law” ve yasalara aykırı olduğu kanaatinde ise düzenleyici 
işlemi onaylamayabilmektedir. Bailey, s. 395, Cross, s. 175 vd. 

524  D.1.D. 30.05.1994, E.1994/83, K.1994/83, DBB. 
525  Merkezi idarenin onaylama işlemi mahalli idarenin hazırladığı düzenleyici işleme, kanuna 

uygunluk vasfını kazandırmaz. Eğer bir düzenleyici işlemin tabiatında gayri kanunilik varsa, 
merkezi idarenin müsbet veya zımni tasdiki onu kanuni hale koymaz. Arslan, İdari Vesayet, s. 
49, Jones/Thompson, s. 529. 
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Özel İdaresi Kanunlarında onama yöntemi önceki kanunlar kadar olmasa da 

uygulama alanı bulmaktadır.  

5393 Sayılı Belediye Kanununda onama biçiminde uygulanan idari 

vesayet yetkisine örnekler bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır: 

Kanunun 6. maddesine göre, “Belediye sınırları, belediye meclisinin kararı 

ve kaymakamın görüşü üzerine valinin onayı ile kesinleşir.” 

Kanunun 9. maddesine göre, “Belediye sınırları içinde mahalle 

kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, bölünmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti 

ve değiştirilmesi, belediye meclisinin kararı ve kaymakamın görüşü üzerine 

valinin onayı ile olur.” 

Kanunun 10. maddesine göre, “Bir beldenin adı, belediye meclisi üye 

tam sayısının en az dörtte üç çoğunluğunun kararı ve valinin görüşü üzerine 

İçişleri Bakanlığının onayı ile değiştirilir.” 

Kanunun 15/2 hükmüne göre, “Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde 

belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla 

süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir” 

Kanunun 15/3 hükmüne göre, “İl sınırları içinde büyükşehir 

belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 

10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret 

yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, 

yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar 

geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun 

karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve 

turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya 

düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis 

edebilir.” 

Yine Kanunun 81. maddesine göre, “Cadde, sokak, meydan, park, 

tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve 
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benzerlerinin tespitine ilişkin kararlarda; belediye meclisinin üye tam 

sayısının salt çoğunluğu, bunların değiştirilmesine ilişkin kararlarda ise 

meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı aranır. Bu kararlar 

mülkî idare amirinin onayı ile yürürlüğe girer.” 

442 sayılı Köy Kanununda da onamaya ilişkin örnek bulunmaktadır. 

Kanunun 74. maddesine göre, “Köy muhtarı ve ihtiyar meclisi mahsul 

zamanlarında çapulcular ve eşkiya türemiş ise yağmadan köy halkını 

korumak için köylünün eli silah tutanlarından lüzumu kadarını gönüllü 

korucu ayırarak bunların isimlerini bir kağıda yazıp kaymakama götürür. 

Kaymakamın müsaadesi olursa bu gönüllü korucular asıl korucularla 

beraber yağmacılara ve eşkiyaya karşı köy ve köylüyü korurlar.” 

İdari vesayet yetkisinin onama şeklinde kullanılması doktrinde farklı bir 

tartışmayı doğurmuştur. Bu tartışma mahalli idare tarafından tesis edilen 

idari işlem ile merkezi idare tarafından “onama” biçiminde tesis edilen işlem 

arasındaki ilişki hakkındadır. Bu tartışmada iki önemli görüş bulunmaktadır.  

Birinci görüşe göre, idari vesayet yetkisini kullanmak bakımından 

merkezi idare tarafından tesis edilen onama işlemi, denetimin yapıldığı 

mahalli idare işleminden bağımsız bir idari işlemdir.526 Bu görüşü “iki işlem 

sayan görüş” olarak adlandırabiliriz. 

Onar’a göre onama, “ademimerkeziyet idaresinin kararının bir unsuru; 

mütemmim cüzü değildir. Çünkü karar muhtariyeti ve hükmi şahsiyeti haiz 

ve kendi namına irade izharına kadir olan ademimerkeziyet idaresinin 

iradesinden doğmuş bir hukuki tasarruftur. ... Ancak bu iradenin karşısında 

bir kudret ve bu kudretin ikinci iradesi vardır. Kudret merkezin tasarrufu 

feshetmek veya ettirmek iktidarıdır ve bu iktidarın menşei, kökü de idari 

vesayet salahiyetidir. Merkez, tasdik tasarrufiyle iktidarını ve bunun ifadesi 

olan feshetme veya ettirme salahiyetini kullanmayacağını ifade etmiş 

                                                
526  Göreli, s. 5, Onar, II, s. 627, Özay, s. 169, Akyılmaz, İdare Hukuku, s. 129, Erkut, Celal, İptal 

Davasının Konusunu Oluşturma Bakımından İdari İşlemin Kimliği, Danıştay Yayınları, Ankara, 
1990, s. 125. 
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bulunmaktadır. Şu halde idari vesayetin istimali olan tasdik iradesi tasarrufa 

dahil ve yapıcı bir irade değildir. Bu, fesih ve iptal salahiyetinin 

kullanılmayacağını ifade eden pasif bir iradeden ibarettir. Ancak tasarrufun 

dışında kalır.”527 

Hem mahalli idare tarafından yapılan işlem hem de idari vesayet 

makamı tarafından yapılan denetim işlemi tek başına kesindir. Kararın 

sonuçlanması ve yürürlük kazanması, ancak bu iki işlemin birleşmesi ile 

ortaya çıktığından, bu iki işlem bir bütün olarak “birleşme işlem” 

niteliğindedir.528  

Özay, birleşme işlemini kendi içinde ikiye ayırmaktadır. Birleşme işlem 

tek bir kamu tüzelkişisi bünyesinde alınıyorsa “geniş anlamda birleşme 

işlem”, buna karşın birleşme işlem birden fazla kamu tüzelkişisinin 

kararlarından oluşuyorsa “gerçek anlamda birleşme işlem”dir. Bu bağlamda 

mahalli idare işlemi ile merkezi idarenin onama işlemi “gerçek anlamda 

birleşme işlem” kapsamına dahil edilmektedir.529 

Mahalli idare işleminin yürürlüğe girmesi bakımından gerekli olan bir 

koşulun eksikliği ve bunun giderilip giderilemeyeceğinin henüz belirsiz oluşu 

dolayısıyla onamaya tabi işlem bir “geçici olarak etkisiz işlem” olarak da 

değerlendirilmektedir.530 

Anayasa Mahkemesi her iki idari işlemin ayrı olduğunu belirtmektedir. 

Kararında bu durumu açıkça ortaya koyan Mahkemeye göre, “onay, yerel 

yönetimlerin kararlarının bir öğesi ya da tamamlayıcı parçası değildir. Bu 

kararlar, kamu tüzelkişiliğine sahip ve kendi adlarına irade izharına yeterli 

olan yerel yönetimlerin iradesinden doğmuş hukuksal bir tasarruftur. Son 

aşamada onay biçiminde beliren, dayanağını Anayasa ve yasalardan alan 
                                                
527  Onar, II, s. 627.  
528  Özay, s. 169; Sezginer, Murat, İptal Davasının Uygulanma Alanı Bakımından, Ayrılabilir İşlem 

Kuramı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2000, s. 43. Özay’a göre bu işlemler medeni hukuktaki 
“tutuklu” işlemlere benzerler. Özay, s. 168. 

529  Özay, s. 168. 
530  Erkut, s. 125-126. 
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merkezden yönetimin idarî vesayet yetkisi ise, yerel iradenin dışında ve 

karşısında, onların eylem ve işlemlerini denetlemek, kararlarını onaylamak, 

değiştirerek onaylamak ya da bozmak biçiminde kendini gösteren ikinci bir 

güç ve iradedir. Şu halde, yerel yönetimlerin kararı ile merkezden yönetimin 

kararını ayrı birer tasarruf olarak kabul etmek gerekir.”531 

Kalabalık’a göre, kararın onaylanma suretiyle denetlenmesi, onaylanan 

kararın yürürlüğe girme şartı değil fakat yürürlüğünün devam edebilmesi 

şartıdır.532 Yazarın bu düşüncesi birkaç açıdan sorun oluşturacak 

niteliktedir. Zira bu düşünce kabul edildiğinde, mahalli idare işleminin 

tamamlandıksan sonra yürürlüğe girdiği daha sonra onaylanmadığı takdirde 

tekrar yürürlükten kalktığı varsayılır. Bu durumda yürürlüğe giren mahalli 

idare işlemi kısa süreliğine de olsa uygulanmış olacaktır. Örneğin Belediye 

yasasının 6. maddesinde, belediye sınırlarının, belediye meclisi kararı ile 

belirleneceği ve valinin onayı ile kesinleşeceği hükmü yer almaktadır. Bu 

durumda belediye meclisi kararı ile belirlenen sınır yürürlük kazanmış 

olacaktır. Bu sınırı vali onaylamazsa sınırın hukukiliği ortadan kalkacaktır. 

Görüldüğü üzere bu tarz bir çözüm pek isabetli değildir ve sorunlar 

çıkarmaktadır. 

İkinci görüşe göre mahalli idare işlemi ile merkezi idare işlemi 

birbirinden ayrı değildir ve bu işlemler ancak birlikte bir idari işlem niteliğini 

kazanırlar.533 Bu görüşü “tek işlem sayan görüş” olarak adlandırabiliriz. 

Bu görüşü savunan Coşkun’a göre, merkezi idareye sunulan mahalli 

idare işlemi kanunlara uygun olarak hazırlansa da onaylanmadığı sürece 

uygulanabilir kesin karar niteliği kazanmaz. Öyleyse kamu tüzelkişisinin 

iradesi kararı oluşturmaya ve kesinlik kazandırmaya yetmemektedir. 

Merkezi idarenin onayı da bu tip işlemlerde kendi başına hukuk alanında bir 

işlem niteliği kazanmaktan yoksundur. Kamu tüzelkişisinin işlemi olmadan 

                                                
531  Anayasa Mahkemesi, 22.06.1988, E.1987/18, K.1988/23, KBB. 
532  Kalabalık, s. 194. 
533  Coşkun, s. 30. 
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bu onay iradesi de hukuk alanında bir varlık oluşturmaz. Bu durumda, gerek 

idari vesayet yönetiminin iradesine, gerekse mahalli idarenin iradesine 

işlemin tamamlanması için gerekli iki unsur olarak bakmak en uygun yoldur. 

İşlemin hazırlık süreci mahall iidare tarafından, kesinlik kazandırma süreci 

de idari vesayet yönetimi tarafından tamamlanmaktadır. Sonuçta, biri idari 

vesayet yönetiminin diğeri vesayet denetimine tabi kamu tüzelkişisinin 

olmak üzere iki işlem değil, bu iki iradenin birlikte oluşturduğu bir tek işlem 

(birleşme tasarruf) vardır. 534 

Özyörük de ikinci görüşü savunmaktadır. Yazara göre, burada iki ayrı 

ve bağımsız idari işlem olduğunu kabul edemeyiz.535 Görüşünün sebebini 

ise şu şekilde açıklamaktadır: “Onama kararının mahiyetinin ne olduğu 

yolunda tatmin edici bir izah bulamayışımızdır. Bize göre, onamaya bağlı 

tasarruflar icrailik vasfından yoksundur. Onama kararı, bu icrailik vasfını 

getirir, ekler. Onamaya tabi olmadığı halde, itiraz üzerine durdurulabilen 

kararlardan ise, bu durdurma ile, icrailik vasfı kaldırılmayacaktır. Onamaya 

tabi olmayan kararlar, icraidir. Fakat onamaya tabi olanların icrailiği izah 

edilemiyor.”536 

Derbil soruna çok farklı bir yorum tarzı getirmektedir. Yazara göre, asıl 

vesayet denetimi, mahalli idarelerin kararlarının onama ile yürürlüğe girmesi 

yöntemidir. Mahalli idarelerin kararları onama olmadan yürürlük 

kazanamıyorsa vesayet denetimi, yürürlük kazanabiliyorsa idari denetim 

sözkonusudur.537 

Bize göre, mahalli idare işlemi ile merkezi idarenin onama işlemi iki 

işlem olmakla birlikte bu işlemler birbirinden tümüyle bağımsız değildir. Bu 

iki işlem arasında kanunla bazı ilişkiler kurulmuş olabilir. Bu ilişki, onama 

                                                
534  Coşkun, s. 30,31. 
535  Özyörük, s. 183. 
536  Özyörük, s. 183. 
537  Derbil, s. 272. 
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kararının mahalli idare kararını yürürlüğe sokması538 veya onama kararının 

mahalli idare kararını kesinleştirmesi539 şeklinde olabilir.  

Onama durumunda iki ayrı idari işlemin varlığını kabul etmekle birlikte 

bunu birinci işlemin kesinliği veya icrailiği ile açıklamamaktayız. Burada iki 

işlemin varlığının sebebi, her iki kararın da yetki, şekil, sebep, maksat ve 

özellikle konu unsurları bakımından birbirinden farklı olmasıdır. Mahalli 

idarenin konu unsuru ile onama kararındaki konu unsuru birbirinden 

farklıdır. Bu nedenle mahalli idare işleminin konu unsuru bakımından 

hukuka aykırı olması onama işlemini konu unsuru bakımından 

sakatlamadığı gibi onama işleminin konu unsuru bakımından hukuka aykırı 

olması da mahalli idare işleminin konusunu sakatlamaz.540 5393 sayılı 

Belediye Kanununun 6. maddesine bu açıdan baktığımızda, belediye 

meclisinin kararının konusu belediye sınırının belirlenmesi, valinin onay 

kararının konusu ise belediye meclis kararının hukuka uygun bulunmasıdır. 

Mahalli idare işleminin sebep unsuru kanunlarda kendilerine verilen 

görevler iken, onaylama işleminde sebep unsuru idari vesayet makamına 

denetleme görevi veren bir başka kanun hükmüdür. Mahalli idare işleminin 

yetkili makamı mahalli karar organları iken, onaylama işleminde bu makam 

merkezi idare organıdır. Her iki idari işlemin şekil unsuru da farklılık 

gösterebilir. Kanunda, mahalli idarelere başka, onay makamlarına başka 

şekil şartları öngörülebilir. 

Mahalli idare işlemi ile idari vesayet makamının onama işlemini “İki 

işlem sayan görüş” sahiplerinin gerekçesi, mahalli idare işleminin tek başına 

icrai veya kesin olduğu yönündedir. Bu düşünceye göre onama kararı 

mahalli idare kararını sadece yürürlüğe girmesini sağlar. Bunun dışında her 

iki karar kendi başına kesin ve icraidir.541 Belediye Kanununun 81. 

                                                
538  Belediye Kanunu madde 81. 
539  Belediye Kanunu madde 6. 
540  Erkut, s. 125. 
541  Günday, İdare Hukuku, s. 79, Sezginer, s. 81 
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maddesi542 bu kapsamda değerlendirilebilir. Onama kararı 81. maddede 

ifade edildiği üzere sadece yürürlüğe etki etmektedir. Bununla birlikte, 

Belediye Kanununun 6. maddesinde yer alan “Belediye sınırları, belediye 

meclisinin kararı ve kaymakamın görüşü üzerine valinin onayı ile kesinleşir” 

hükmünü, aynı şekilde açıklamak mümkün değildir. Zira buradaki 

“kesinleşir” ifadesi, “yürürlük kazanır” şeklinde yorumlanamaz. Bu örnekte 

meclisin kararının alınmakla icrai ve kesin olmadığı, icrailiğin ancak onama 

kararı ile kazanıldığı ve böylelikle işlemin kesinleştiği görülmektedir. Nitekim 

Danıştay, belediye meclisi tarafından kanuna aykırı olarak alınan kararın 

“kesinlik kazanabilmesi, mahallin en büyük mülkiye amirinin onayı ile 

mümkün iken kararın onaylanmış olduğuna dair bir belge dosya içeriğinde 

bulunmadığından, bu haliyle icrai nitelik taşıdığından söz edilemeyeceği”543 

şeklinde karar vermiştir. 

Belediye Kanununun 6. maddesi birleşme teorisi ile de açıklanamaz. 

Çünkü birleşme teorisinde birleşme işlemi oluşturan işlemlerin tümünün 

konusu ve maksadı aynıdır.544 

 Onama kararının birleşme işlem teorisi ile açıklanması sorumluluk 

hukuku bakımından da sorun doğurmaktadır. Çünkü bu teori neticesinde, 

kararından dolayı mahalli idare sorumlu tutulmakta ve onama işleminden 

dolayı merkezi idare sorumsuz kabul edilmektedir.545  

                                                
542  Belediye Kanunu Madde 81- “Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve 

beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararlarda; belediye meclisinin 
üye tam sayısının salt çoğunluğu, bunların değiştirilmesine ilişkin kararlarda ise meclis üye tam 
sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı aranır. Bu kararlar mülkî idare amirinin onayı ile 
yürürlüğe girer.” 

543  D.8.D. 20.03.2003, E.2002/4694, K.2003/1275, DBB. 
544  Erkut, s. 26, Sezginer, s. 43. 
545  Onar, II, s. 639, Günday, İdare Hukuku, s. 80, Sezginer, s. 81. Coşkun’a göre, onaylama 

biçimindeki işlemlerde sorumluluğun vesayet eden makamda kalması gerekir. Coşkun, s. 18 vd, 
Pazarcıklı, Doğan. “Belediye Bütçelerinin Onayı”, TİD, 1978, S.359, s. 90. İdarenin 
sorumluluğu bakımından ayrıntılı bilgi için bakınız: Esin, Yüksel, Danıştay’da Açılacak 
Tazminat Davaları, İkinci Kitap: Esas, İdarenin Hukuki Sorumluluğu, Güven Matbaası, Ankara, 
1976 ve Atay, E. Ethem / Odabaşı, Hasan / Gökcan, Hasan Tahsin, İdarenin Sorumluluğu ve 
Tazminat Davaları, Seçkin Yayınları, Ankara, 2003. 
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Danıştay’ın onama kararını birleşme işlem olarak gördüğü kararları 

bulunmaktadır. Mahkemeye göre “tasdik tasarrufundan dolayı tasdik 

makamına mesuliyet teveccüh edemeyeceği ve bu tasarruf müstakil olarak 

idari dava konusu edilemeyeceği cihetle mahalli idarenin tasarrufundan 

dolayı menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılacak iptal davalarının tasdik 

tasarrufuna karşı değil, tasdik olunan mahalli idarenin tasarrufuna karşı 

açılması gerekeceği açıktır”.546  

Danıştay’ın kararda belirttiği görüşlere katılmak mümkün değildir. 

Mahalli idare tarafından tesis edilip ve sonra merkezi idare tarafından 

onanarak yürürlük kazanan bir işlemden dolayı menfaat ve hakları ihlal 

olanlar, hem mahalli idareye hem de merkezi idareye dava 

açabilmelidirler.547 Hukuka aykırı olarak bir işlem tesis etmesi bakımından 

mahalli idareye karşı dava açılabilir. Bunun yanında, mahalli idarelerin 

hukuka aykırı işlemlerini denetlemek ve bunları onaylamayarak yürürlüğe 

girmesini engellemekle görevli olan fakat bu görevi yerine getirmeyen 

merkezi idareye karşı da dava açılabilir. Bununla birlikte burada bir ayırımı 

yapmamız gerekmektedir. Mahalli idare tarafından tesis edilen idari işlem 

hukuka uygun olup bu karar merkezi idare tarafından onanmış olabilir. Bu 

durumda bile bireyler, hukuka uygun olmakla birlikte zarar doğuran idari 

işleme karşı tam yargı davası açabileceklerdir.548 Böyle bir davada artık 

merkezi idarenin sorumlu olduğundan sözedilemez. Sorumluluk sadece 

mahalli idarededir. Çünkü hukuka uygun olsa da bu yönde karar alan idare, 

bizzat mahalli idaredir. 

Her iki işlemin ayrı olmasının kazanılmış hak bakımından da önemli bir 

sonucu bulunmaktadır. Yerel idarenin kararı bağımsız bir işlem olduğundan 

bu idari işlem ile elde edilen hak, sahipleri bakımından bir kazanılmış hak 

oluşturmaktadır. Yani, kazanılmış hakkın oluşması her ne kadar idari 

                                                
546  D.11.D. 14.05.1973, E.1971/3449, K.1973/1166, DD. S.12-13, s. 482. 
547  Coşkun, s. 31. 
548  Gözler, II, s. 1154 vd. 
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vesayet makamının işlemi ile kesinleşmekte ise de başlangıç zamanı 

mahalli idare işleminin açıklanması ile tamamlanmaktadır.549 

Bazı durumlarda onaylama yönünde alınacak karar bir değil birden 

fazla organın katılımına bağlanmış olabilir. Bu gibi durumlarda merkezi idare 

idari vesayet kararını “birleşme işlem” şeklinde ortaya koymaktadır. Belediye 

Kanunun 10. maddesi bu duruma örnek gösterilebilir. Buna göre, “bir 

beldenin adı, belediye meclisi üye tam sayısının en az dörtte üç 

çoğunluğunun kararı ve valinin görüşü üzerine İçişleri Bakanlığının onayı ile 

değiştirilir.” 

Onama suretiyle yapılan idari vesayet denetiminde onama işlemi 

bazen mahalli idare kararından önce ortaya çıkabilir. Özay, bu tür denetime 

“önceden uygulanan idari vesayet” demektedir.550 Bu şekilde yapılan 

denetime “önceden izin” usulü de denebilir.551 Bu şekilde, mahalli idare 

hukuki veya teknik bilgisizlikten dolayı alacağı kararın yönünü önceden 

merkezi idareden sorabilir veya bir kanun mahalli idareye, belli konularda 

karar almadan önce merkezi idareden nasıl hareket etmesi gerektiği 

yönünde karar almasını veya harekete geçip geçmemesini şart koşabilir.552 

Bu şekilde uygulanan idari vesayet yetkisine Belediye Kanununun “yurt dışı 

ilişkiler” başlıklı 74. maddesi örnek olarak verilebilir. Maddeye göre 

“Belediye, belediye meclisinin kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili 

konularda faaliyet gösteren uluslararası teşekkül ve organizasyonlara, 

kurucu üye veya üye olabilir. (2) Belediye bu teşekkül, organizasyon ve 

yabancı mahallî idarelerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleştirebilir 

veya kardeş kent ilişkisi kurabilir. (3) Birinci ve ikinci fıkra gereğince 

yapılacak faaliyetlerin, dış politikaya ve uluslararası anlaşmalara uygun 

                                                
549  Oğurlu, Yücel, İdare Hukukunda Kazanılmış Haklara Saygı ve Haklı Beklentiler Sorunu, Seçkin 

Yayınları, Ankara, 2003, s. 143. 
550  Özay, s. 169. 
551  Arslan, İdari Vesayet, s. 66. 
552  Göreli, s. 14. 
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olarak yürütülmesi ve önceden İçişleri Bakanlığının izninin alınması 

zorunludur.” 

Merkezi idareye onama için kanunlarda belirli bir süre tanınmıştır. 

Onama bu süre içinde yapılmazsa mahalli idarenin kararı yürürlülük 

kazanır.553 Danıştay bir kararında, idari vesayet makamı tarafından kanunla 

öngörülen bir aylık süre içinde onanmayan kararı süre aşımı yönünden 

hukuka aykırı kabul etmiştir.554 Fakat, çoğunlukla merkezi idareye onama 

konusunda bir süre sınırı getirilmemiştir. Bu durumda onamaya ilişkin olarak 

hangi süre uygulanacaktır? Bize göre, İYUK’daki zımni red veya kabul 

süresi olan altmış gün uygulanabilir. Çünkü, mahalli idare işlemi üzerine 

merkezi idarenin bir işlem tesis etmesi gerekmektedir. İdari yargı usulüne 

göre idare bir işlem tesis etmesi gerektiği tarihten itibaren altmış gün içinde 

bu işlemi tesis etmezse, bu durumu bir sonuca bağlanmaktadır.  

Onaya tabi işlemler, mahalli kamu hizmetinin görülmesine ilişkindir. 

Kamu hizmetinin sürekliliği esastır. Bu nedenle onamaya tabi işlemler 

bakımından “zımni kabul” sayılmalıdır. Mahalli idarenin onaya tabi işlemi, 

onama halinde onay tarihinde, süresi içinde (veya altmış günlük zımni red 

süresi içinde) merkezi idare tarafından bir işlem yapılmaması halinde 

sürenin bitiminde onaylama işlemi yapılmış sayılır ve dolayısıyla mahalli 

idare işlemi yürürlük kazanır.555  

Burada açıklanması gereken bir konu da mahalli idare işleminin 

yürürlük tarihinin ne zaman başlatılacağıdır. Onaylama tarihi mahalli idare 

işleminin yürürlüğünü sağlamakla birlikte yürürlüğünün başlangıç tarihi 

değildir. Mahalli idare işlemi onaylama işlemi üzerine yürürlük kazanır fakat 

                                                
553  Pazarcıklı, s. 90. 
554  D.12.D. 25.01.1977, E.1976/1542, K.1977/213, AİD, C.10, S.1, 1977, 177-179. 
555  Coşkun, s. 29. 
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yürürlük tarihi mahalli idare işleminin alındığı tarihtir.556 Danıştay’ın da bu 

yönde kararı bulunmaktadır.557 

Onama kararına ilişkin bir husus da mahalli idare kararının merkezi 

idare tarafından onaylandıktan sonra, mahalli idarenin onaylanan kararı 

uygulama zorunluluğunun bulunup bulunmaması meselesidir. 

Coşkun’a göre mahalli idare, merkezi idare tarafından onansa bile bir 

kararı uygulamak zorunda değildir558 

Biz bu konuda aksini düşünmekteyiz. Mahalli idare kararını kendi 

başına bir idari işlem saydığımızı açıklamıştık. Bu kabul sonrasında, 

uygulama zorunluluğu bakımından mahalli idarenin onaya tabi kararı onaya 

tabi olmayan diğer herhangi bir karardan farklı değildir. Nasıl ki mahalli idare 

idari vesayet denetimine tabi olmayan bir karar tesis edip yürürlüğe 

koyduktan sonra bu kararı başka bir idari kararla değiştirmediği, 

kaldırmadığı veya geri almadığı sürece uygulamak zorunluluğunda ise 

onamaya tabi kararlar açısından da bu kural geçerlidir. Mahalli idare, 

merkezi idare tarafından onanan kararını, bir başka karar ile değiştirmez ise 

uygulamak zorundadır. Değiştirerek veya kaldırarak uygulamaktan 

vazgeçmek istiyorsa bu kararını yine merkezi idarenin onayına sunacaktır. 

Örneğin, bir belediye, Belediye Kanununun 9/2 maddesi gereğince, belediye 

sınırlarını valinin onayı ile değiştirmektedir. Belediyenin bu kararını tekrar 

değiştirmesi, 9/2559 hükmünün tekrar uygulanması anlamına gelmektedir. 

Dolayısıyla tekrar onanması gerekmektedir. 

 

                                                
556  Coşkun, s. 2, Atay, s. 133. 
557  D.9.D. 09.11.1978, E.1977/4474, K.1978/3632, DD., S.34-35, s. 419. 
558  Coşkun, s. 31. 
559  “Belediye sınırları içinde mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, bölünmesi, adlarıyla 

sınırlarının tespiti ve değiştirilmesi, belediye meclisinin kararı ve kaymakamın görüşü üzerine 
valinin onayı ile olur.” 
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B.  BOZMA, GERİ GÖNDERME 

Bazı durumlarda kanun koyucu merkezi idareye, mahalli idare 

kararlarını hukukilik veya yerindelik açısından değerlendirerek iptal etme, 

geri gönderme, bozma yetkisi vermektedir. Böylece mahalli idarelerin 

hukuka aykırı karar almaları etkin bir şekilde önlenmektedir.560 İl Özel 

İdaresi Kanununun 15. maddesi buna örnek olarak gösterilebilir. Hükme 

göre, “İl genel meclisi tarafından alınan kararların tam metni, en geç beş 

gün içinde valiye gönderilir. Vali, hukuka aykırı gördüğü kararları, yedi gün 

içinde gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere il genel meclisine 

iade edebilir”. Görüldüğü üzere burada idari vesayet yetkisi iade (geri 

gönderme) şeklinde düzenlenmiştir.  

Köy Kanununda benzeri bir hüküm “bozma” şeklinde düzenlenmiştir. 

40. maddeye göre, “köy muhtarının köylü faydasına olmayan kararlarını 

kaymakam bozabilir. Fakat, onun yerine kaymakam kendiliğinden karar 

veremez. Karar, gene köylü tarafından verilir”.  

Bozma ve geri gönderme şeklinde alınan ve mahalli idare işlemini 

ortadan kaldıran bu tarz kararların tümüne iptal denilmektedir.  

 

C.  ERTELEME 

Bazı durumlarda merkezi idare, mahalli idarenin aldığı kararı belli bir 

süreliğine veya süresiz biçimde erteleyebilir.561 

Belediye Kanunu’nda erteleme kararına örnek bir düzenleme yer 

almaktadır. Kanunun “meclisin feshi” başlıklı 30. maddesine göre “ Belediye 

meclisi; a) Kendisine kanunla verilen görevleri süresi içinde yapmayı ihmal 

eder ve bu durum belediyeye ait işleri sekteye veya gecikmeye uğratırsa, b) 

                                                
560  Kent, s. 132. 
561  Atay, s. 138. 
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Belediyeye verilen görevlerle ilgisi olmayan siyasî konularda karar alırsa, 

İçişleri Bakanlığının bildirimi üzerine Danıştay’ın kararı ile feshedilir. İçişleri 

Bakanlığı gerekli gördüğü takdirde meclisin feshine dair bildirim ile birlikte, 

karar verilinceye kadar meclis toplantılarının ertelenmesini de ister. 

Danıştay, bu hususu en geç bir ay içinde karara bağlar.”562 

 

D.  İKAME 

Kural olarak, idari vesayet makamı, mahalli idarenin işlemini iptal 

ederken yerine kendi kararını ikame edemez.563 “İdari vesayeti haiz olan 

merkezi idare yasada belirli sınırlar içinde yerinden yönetim idaresinin 

kararını değiştirerek veya aynen onar, iptal eder veya yürütülmesi 

erteleyebilir. Fakat merkezi idarenin, yerinden yönetim idarelerinin kararları 

üzerinde değişiklik yapabilmesi ancak açık bir yasa hükmünün mevcudiyeti 

ile mümkündür.”564 Bu bağlamda ikame, idari vesayet yetkisinin en ağır 

uygulama biçimidir.565 

                                                
562  Bu hükmün benzeri İl Özel İdaresi Kanununda da bulunmaktadır Madde 22- İl genel meclisi; a) 

Kendisine kanunla verilen görevleri süresi içinde yapmayı ihmal eder ve bu durum il özel 
idaresine ait işleri aksatırsa, b) İl özel idaresine verilen görevlerle ilgisi olmayan siyasî 
konularda karar alırsa, (2)İçişleri Bakanlığının bildirisi üzerine Danıştayın kararı ile feshedilir. 
(3)İçişleri Bakanlığı gerekli gördüğü takdirde meclisin feshine dair bildiri ile birlikte karar 
verilinceye kadar meclis toplantılarının ertelenmesini de ister. Danıştay, toplantıların ertelenmesi 
hususunu en geç bir ay içinde karara bağlar. 

563  Göreli, s. 5, Coşkun, s. 32, Özyörük, s. 181. Yazara göre, idari vesayet makamı, yerinden 
yönetim tasarrufunu değiştirebilirse de bu değişiklik asıl tasarrufun mahiyetini değiştirecek yeni 
bir karar niteliğinde olmaması gerekir. Özyörük, s. 182. 

564  D.9.D. 29.01.2982, E.1980/5000, K.1982/541, DBB. Kararın devamı şöyledir: “7347 sayılı 
kanunun 1.maddesinin 2.fıkrası (b) bendi ile elektrik, havagazı ve belediyelerce işletilen taşıt 
tarifelerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının onayı ile yürürlüğe gireceği öngörülmüş 
olup, aynı yasa ile vesayet makamı durumundaki bakanlığın yetkileri tarife esaslarını tespit ve 
tasdik ve tatbikatını Kontrol ile sınırlandırılmıştır. Bunun dışında bakanlığa anılan tarifelerde 
değişiklik yapma hususunda herhangi bir yasa hükmü ile yetki tanınmış değildir. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığınca, E.G.O. Genel Müdürlüğü ve Ankara Belediye Meclisinin düzenlediği 
tarifede, tespit edilen tarife esaslarına aykırılık görülmesi halinde tasdik edilmiyerek geri 
gönderilmesi gerekirken Belediye Meclisinin yerine geçmek suretiyle bizzat tarifede düzeltme 
yapılarak yürürlüğe konulmasına ilişkin dava konusu kararda, belirtilen hukuki duruma uyarlık 
bulunmamaktadır.” 

565  Kent, s. 134. 
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Köy Kanunu’nun 40. maddesinde düzenlendiği üzere kaymakam 

muhtarın kararını bozmakla birlikte onun yerine geçip karar alamaz. Bu, 

mahalli idarenin özerkliğinin gereğidir. Fakat bazı durumlarda mahalli 

idarelerin kanunda açıkça kendisine verilen görevleri yerine getirmemesi 

veya yanlış getirmesi durumlarında, merkezi idare bu tür görevleri bizzat 

yapmakta ve gerekli kararları almaktadır.566 Kamu düzeni yönünden 

alınacak zabıta tedbirlerinin savsaklanması veya geciktirilmesi halinde de 

merkezi idare mahalli idare yerine karar alabilecektir.567 

Bu şekilde yapılan denetim mahalli idarelerin özerkliği ile bağdaşır 

görünmese de kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinin zorunluluğu dikkate 

alındığında ikame yetkisinin gerekli olduğu görülür. Bununla birlikte, 

ikamenin idari vesayet yetkileri içinde müstesna bir usul olduğu gözden 

uzak tutulmamalıdır.568 

Mevzuatımızda ikame yetkisine örnekler gösterilebilir: 

Belediye Kanunun 46. maddesine göre, “Belediye başkanlığının 

herhangi bir nedenle boşalması ve yeni belediye başkanı veya başkan vekili 

seçiminin yapılamaması durumunda, seçim yapılıncaya kadar belediye 

başkanlığına büyükşehir ve il belediyelerinde İçişleri Bakanı, diğer 

belediyelerde vali tarafından görevlendirme yapılır. Görevlendirilecek kişinin 

belediye başkanı seçilme yeterliğine sahip olması şarttır.” 

Belediye Kanununun 57. maddesi de ikame yetkisine verilebilecek bir 

başka örnektir. “hizmetlerde aksama” başlıklı madde “Belediye hizmetlerinin 

ciddi bir biçimde aksatıldığının ve bu durumun halkın sağlık, huzur ve 

                                                
566  Göreli, s. 10. İngiltere’de ilgili bakan kanunla yetkilendirildiği bazı durumlarda ikame yetkisi 

kullanabilmektedir. 1990 tarihli Şehir ve Bölge Planlama Kanununa göre, bir belediye kendisine 
kanunla verilmiş yerel imar planları ile ilgili bir görevi yerine getirmediği durumda, ilgili 
bakanlık bu görevi bizzat üstlenip yürütebileceği gibi bu görevi yürütmesi için bir başka 
kuruluşu da görevlendirebilir. Bu durumda yerine getirilen kamu hizmetinden doğan giderler 
görevi yerine getirmekten kaçınan belediyeye yükletilir. Bailey, s. 393, Wade, s. 125. 

567  Coşkun, s. 32. 
568  Berthélemey, s. 433-435, Arslan, İdari Vesayet, s. 48, Özay, s. 167. Coşkun’a göre, Bu yöntem 

kamu tüzelkişisinin karar organının dağıtılması ile aynı değerdedir. Coşkun, s. 32. 
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esenliğini hayati derecede olumsuz etkilediğinin İçişleri Bakanlığının talebi 

üzerine yetkili sulh hukuk hâkimi569 tarafından belirlenmesi durumunda 

İçişleri Bakanı, hizmetlerde meydana gelecek aksamanın giderilmesini, 

hizmetin özelliğine göre makul bir süre vererek belediye başkanından ister. 

Aksama giderilemezse, söz konusu hizmetin yerine getirilmesini o ilin 

valisinden ister. Bu durumda vali, aksaklığı öncelikle belediyenin araç, 

gereç, personel ve diğer kaynaklarıyla giderir. Mümkün olmadığı takdirde 

diğer kamu kurum ve kuruluşlarının imkânlarını da kullanabilir. Ortaya 

çıkacak maliyet vali tarafından İller Bankasına bildirilir ve İller Bankasınca o 

belediyenin müteakip ay genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamı 

üzerinden belediyeye ayrılan paydan valilik emrine gönderilir.”  şeklindedir. 

Bu hükmün benzeri İl Özel İdaresi Kanununda570 ve Köy Kanununda571 da 

yer almaktadır. 

Köy Kanununda da ikame yetkisine örnek bulunmaktadır. Kanunun 43. 

maddesine göre “İhtiyar meclisi köy işlerini en ziyade lazım olandan 

başlıyarak bir sıraya koyar ve biri yapılıp bittikten sonra sırasiyle hepsini 

köylüye gördürmeğe çalışır. Evvel yapılması lazım gelen sağlık, yol, mektep 

işlerinin geri bırakıldığı haber alınır veya şikayet edilirse köyün bağlı olduğu 

kaymakam veya vali tarafından gösterilen yolda yapılır.” 

                                                
569  Burada adli yargı yerine idari yargının görevlendirilmesi eleştirilmiştir. Yavuzdoğan, Seçkin, 

5393 Sayılı Belediye Kanunu Üzerine Birkaç Not, Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C.X, S.1-
2, s. 213. 

570  Hizmetlerde aksama Madde 40- İl özel idaresi hizmetlerinin ciddî bir biçimde aksatıldığının ve 
bu durumun halkın sağlık, huzur ve esenliğini hayatî derecede olumsuz etkilediğinin ilgili 
bakanlığın talebi üzerine yetkili sulh hukuk hâkimi tarafından belirlenmesi durumunda, (2) 
İçişleri Bakanlığı; a) Hizmetlerde meydana gelen aksamanın giderilmesini, hizmetin özelliğine 
göre makul bir süre vererek il özel idaresinden ister. b) Aksama giderilemezse, söz konusu 
hizmetin yerine getirilmesini o ilin valisinden ister. Bu durumda, vali, aksaklığı öncelikle il özel 
idaresinin araç, gereç, personel ve diğer kaynaklarıyla giderir. Mümkün olmadığı takdirde diğer 
kamu kurum ve kuruluşlarının imkânlarını da kullanabilir. Bu nedenle ortaya çıkacak maliyet 
vali tarafından İller Bankasına bildirilir ve İller Bankasınca o il özel idaresinin müteakip ay 
genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamı üzerinden il özel idaresine ayrılan paydan valilik 
emrine gönderilir. 

571  Madde 43 – İhtiyar meclisi köy işlerini en ziyade lazım olandan başlıyarak bir sıraya koyar ve 
biri yapılıp bittikten sonra sırasiyle hepsini köylüye gördürmeğe çalışır. Evvel yapılması lazım 
gelen sağlık, yol, mektep işlerinin geri bırakıldığı haber alınır veya şikayet edilirse köyün bağlı 
olduğu kaymakam veya vali tarafından gösterilen yolda yapılır. 
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Anayasa Mahkemesi de kararında ikame yetkisini bir idari vesayet 

denetimi şekli olarak kabul etmektedir. Mahkeme, 3360 Sayılı Kanunla 

bütçedeki il özel yönetimlerinin tahsile yetkili oldukları halde bütçeye 

koymadıkları gelirlerini koymaya, eksik konulanları yasal sınıra çıkarmaya, 

yasal yetki ve tarife üstündeki gelir tahminlerini yasal sınıra indirmeye, kendi 

görevlerinden olmayan hizmetler için konulmuş ödenekleri kaldırmaya, 

konulması zorunlu iken konulmamış ödenekleri koymaya, mevcutları bu 

amaçla yeteri kadar artırmaya İçişleri Bakanlığının yetkili kılınmasını, “sözü 

edilen yetkilerin, İçişleri Bakanlığını il özel yönetiminin yerine koyarak karar 

almasına olanak verdiği ve âdeta bütçeyi yeniden düzenleme hakkını 

tanıdığı, yerinden yönetim ilkesine aykırı olduğu gibi idarî vesayet yetkisini 

aşıp hiyerarşiye dönüştüğü, dolayısıyla Anayasa’nın 127. maddesinin ikinci 

ve beşinci fıkralarına aykırı olduğu yolundaki davacı savları yerinde 

görmeyerek” Anayasaya uygun bulmuştur.572 

İkame yetkisi iki şekilde ortaya çıkabilir. Bunlardan birincisi, mahalli 

idarenin belli yönde karar alması gerekirken herhangi bir karar almaması 

durumunda yani eylemsizlik durumunda, merkezi idarenin onun yerine 

geçerek karar alması şeklindedir. Belediye Kanununun 57, İl Özel İdaresi 

Kanununun 40. maddelerinde düzenlenmiş olan hükümler bu kısma örnek 

gösterilebilir. 

İkincisi ise mahalli idarenin kanunun belli bir yönde alınması gerektiği 

yönündeki açık emrine aykırı olarak başka bir yönde karar alması 

durumunda merkezi idarenin bu kararın yerine kendi kararını ikame suretiyle 

yeni bir karar alması şeklinde görülmektedir.573 Köy Kanununun 43. 

maddesi de bu duruma örnek verilebilir. 

                                                
572  Anayasa Mahkemesi, 22.06.1988, E.1987/18, K.1988/23, KBB. 
573  “Bu halde birisi işlemi onaya sunulan tüzelkişi yönünden değişikliği kapsayan vesayet yönetimi 

işlemi, birisi üçüncü kişiler yönünden onaylanan kararın tüm kapsamını içine alan vesayet 
yönetimi işlemi bir diğeri de yine üçüncü kişiler yönünden onaydan önceki ve değişiklik dışında 
kalan kamu tüzelkişisi işlemi olmak üzere üç işlem bulunur.” Coşkun, s. 30 
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Yine bir başka açıdan ikame yetkisi bazen bir işlemin ikamesi574 

şeklinde bazen de bir organın ikamesi şeklinde ortaya çıkmaktadır. Belediye 

Kanununun 46. maddesi organın ikamesine; aynı Kanunun 57. maddesi ise 

işlemin ikamesine örnektir. 

Bu bağlamda Anayasa Mahkemesi, belediye başkanlığı ve 

başkanvekilliğinin aynı zamanda boşalması ihtimalini düşünerek bu gibi 

durumlarda belediye başkanı atama yetkisinin merkezi idareye verilmesi 

yönündeki kanun hükmünü Anayasaya uygun bulmuştur.575 

Anayasa Mahkemesi’ne göre “Belediye başkanlığı ve 

başkanvekilliğinin aynı zamanda boşalması gibi… önemli durumda atama 

yetkisinin, İçişleri Bakanı’na ve valilere tanınmasındaki zorunluluk açıktır. 

Zorunluluğa bağlı atama yetkisini içeren kuralın Anayasa’nın 127. 

maddesinin beşinci fıkrasında öngörülen “idarî vesayet yetkisinden 

kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Merkezî yönetimin beşinci fıkrada belirtilen 

amaçlarla vesayet yetkisini yasayla kullanması, gözetim ve denetim 

hakkının doğal sonucudur. Yerel yönetimlerin özerkliğine dokunmadan, 

yerel yönetim birimlerinin işlem ve eylemleri, organları, kararları ve 

görevlileri üzerinde sınırlı denetim hakkına dayalı vesayet sistemi, Bakanın 

ve valilerin zorunlu nedenlere bağlı atama yetkisini sakıncalı kılmamaktadır. 

Bu ilkelere aykırı düşmeyen, birinci fıkrayla haklı neden ve amaç yönünden 

uyum içinde olan ikinci fıkranın Anayasa’nın 127. maddesine aykırı bir yanı 

yoktur. Seçilmesi zorunlu bulunmayan vekilin seçilmiş belediye meclisi 

üyeleri arasından atanması sakıncalı sayılamaz. Yasa koyucu, dava konusu 

maddenin birinci fıkrasındaki geçici boşalmaların, ikinci fıkrada kesin-sürekli 

boşalmanın önlemini almıştır. Olağanüstü olarak nitelendirilebilecek 

durumdaki atama, vesayet hakkının gereği”dir. 

Burada bir de ikame yetkisinin kullanılması durumunda sorumluluğun 

hangi idarede kalması gerektiğine değinmek gerekir. Fransız Danıştayı 
                                                
574  Atay, s. 133. 
575  Anayasa Mahkemesi, 13.06.1988, E.1987/22, K.1988/19, KBB. 
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(Conseil d’Etat), ikame yetkisinin kullanılmasından dolayı merkezi idarenin 

sorumlu tutulması gerektiği yönünde karar vermektedir. Mahkeme buna 

gerekçe olarak, kararın idari vesayet denetimine tabi mahalli idare adına 

alınmasını göstermiştir.576 Bize göre burada bir ayrım yapılması gerekir. 

Şöyle ki, ikame yapılırken merkezi idarenin birden fazla biçimde ikame etme 

durumu sözkonusuysa ve tercihini bu şekilde kullandıysa veya bir diğer 

şekilde ikame etmediğinden sorumluluk merkezi idareye yükletilebilir. Ancak 

idari vesayet yetkisini kullanan makamın zorunlu olarak tek bir yönde ikame 

etmesi sözkonusuysa bu durumda yapılan ikame ile zaten denetlenen 

makamın işlemi de aynı yönde olacağından sorumluluğun denetlenen 

idarede kalması hakkaniyete daha uygun olacaktır. 

 

E.  İDARİ YARGIYA BAŞVURMA 

Gerek Fransa’da gerekse ülkemizde, son yıllarda genelde kamu 

yönetimi ve teşkilatı ile mahalli idareler bakımından; buna bağlı olarak 

özelde idari vesayet denetimi anlayışında önemli bir değişim 

yaşanmaktadır.577 Bu değişim mahalli idarelerde özerklik lehine bir 

genişleme ve idari vesayet yetkisi aleyhine bir daralma şeklinde 

olmaktadır.578 Böylelikle merkezi idare ile mahalli idareler arasındaki idari 

vesayet bağı zayıflatılmaktadır. Bu zayıf bağ idari vesayet makamlarının 

mahalli idare işlemlerine karşı “idari yargıda dava açma” şeklinde 

somutlaşmaktadır.579 

Mahalli idare kararları üzerinde idari vesayet yetkisine sahip olan 

merkezi idare organlarının bu kararları idari yargı önüne götürebilme 

yetkileri evleviyetle vardır. Merkezi idarenin değişikliklerden önce yargı 

                                                
576  Coşkun, s. 32, Atay, s. 133. 
577  Edison/Tıkız, s. 79. 
578  Brown/Bell, s. 36. 
579  İdari yargıda dava açma usulünün uygulandığı alanlar önceki yasalarda onama şeklinde 

kullanılmaktaydı. 
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yoluna başvurmamasının sebebi, bundan daha fazla etkiye sahip olan 

“onama” yetkilerini kullanabilmeleridir.  

İdari yargıya başvurma yaygın olarak İngiltere’de uygulanmaktadır. 

Burada merkezi idare, mahalli idareler üzerinde doğrudan ve tek başına 

yasallık ve yerindelik denetimi yapma ve bu işlemi iptal etme yetkisi yoktur. 

Bir işlemin yasaya aykırı olduğu kanısına varan merkezi idare, yargıca 

başvurarak bir (Write) karar ister. Bu kararda yargıç sadece işlemin yasaya 

aykırı olup olmadığını saptar. Bir iptal kararı değil bir tespit kararıdır. 

Herhangi bir vatandaşın da yargıca başvurarak “write” isteme hakkı 

vardır.580 

Merkezi idarenin yargı yoluna başvurmasının düzenlenmesi ne anlama 

gelmektedir? Belediye ve İl Özel İdareleri Kanunlarında bu yetki verilmezse 

mülki amirler yargı yoluna başvuramazlar mı? Bu kısımda öncelikle idari 

yargı yoluna başvurma inceledikten sonra bu usulün bir idari vesayet yetkisi 

olarak değerlendirilmesi yapılacaktır. 

Özel bir düzenleme olan Anayasa 127/4 hükmü de idari yargıya 

başvurmayı öngörmektedir. Anayasaya göre mahalli idarelerin seçilmiş 

organlarının organlık sıfatlarına yargısal kararla son verilmektedir. Bu yönde 

yargı organına başvurma bakımından kanunlarda merkezi idare organlarına 

belirli yetkiler verilmiştir. Bu yetkiler daha önce incelendiği üzere idari 

yargıya başvurmayı sağlamakla birlikte “idari yargı yoluna başvurma” 

şeklindeki idari vesayet yetkisinden farklı olarak “başvuru kararı” veya 

“bildirim kararı” şeklinde ortaya çıkmaktadır. 

Bu usul, Fransa’da 1982 yılından beri uygulanan ve ülkemizde de 

mahalli idareler reformları kapsamında 2000’li yıllarda uygulanan bir 

usuldür.  

                                                
580  Coşkun, s. 27. 
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Daha önce merkezi idare, mahalli idare kararları üzerinde hüküm ve 

sonuç doğuracak kararı bizzat alarak idari vesayet yetkisini kullanmaktaydı. 

Değişikliklerle birlikte merkezi idarenin bu yetkileri kısmen elinden alındı. Bu 

yetki idari yargı organlarına devredildi. Merkezi idareninidari vesayet yetkisi 

ise idari yargı organlarına başvurma ile sınırlandırıldı. Diğer tüm idari 

vesayet yetkilerin bir idari karar olarak ortaya çıkmasında olduğu gibi bu 

yöntem de bir idari karar olarak ortaya çıkmaktadır. 

 

1.  İdari Yargıya Başvurma Kararının Niteliği 

İdari vesayet yetkisi bakımından mahalli idare yasalarında getirilen 

yeni önemli düzenlemelerden biri de mahalli idare kararlarına karşı mülki 

amirlere verilen “idari yargıya başvurma”581 veya “idari yargı mercilerine 

başvurma”582 yetkisidir.583 

Mevcut Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanununda onama 

yetkisi yerine mülki amirlere idari yargı yoluna başvurma yetkisi verilmiştir. 

Burada öncelikle “idari yargıya başvurma” veya “idari yargı mercilerine 

başvurma”nın ne anlama geldiğine değinilmelidir. 

Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesinin 5. fıkrasında ve 

Belediye Kanununun 23. maddesinin 5. fıkrasındaki hükümlere baktığımızda 

“idari yargı yoluna başvurma”nın “idari dava açma” ile aynı şeyi ifade ettiğini 

söyleyebiliriz. Danıştay’ın da bu yönde kararı bulunmaktadır.584 Bununla 

                                                
581  Belediye Kanunu 23/5 hükmü 
582  Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 14/5 hükmü 
583  Önceki Büyükşehir Belediyesi ve Belediye Kanunlarında meclis kararları üzerindeki idari 

vesayet yetkisi onama şeklindeydi. 
584  1989 yılı ilk öğretim kurumları yapım programında yer alan yapılar bitinceye kadar malzemeye 

gelen fiyat artışından dolayı fiyat farkı ödenmeyeceğine ilişkin şartname ve sözleşmede kurallar 
bulunmasına karşın, yüklenici kişilerin başvurusu üzerine fiyat farkı ödenmesi yolunda İl Daimi 
Encümenince alınan kararın iptali isteğiyle açılan davada; yüklenici kişilerin şartname 
koşullarından olan fiyat farkı istenemiyeceğine ilişkin kuralı bilerek işi aldıkları ve olayda bu 
kişilere fiyat farkı ödenmesini gerektirecek neden bulunmadığı gerekçesiyle kararın iptaline 
ilişkin İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulması isteğidir. İl Özel İdaresi 
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birlikte İl Özel İdaresi Kanununun 27. maddesine baktığımızda tereddüde 

düşmekteyiz. Bu hükme göre, “Encümen, gündemindeki konuları en geç bir 

hafta içinde görüşüp karara bağlar. Alınan kararlar başkan ve toplantıya 

katılan üyeler tarafından imzalanır. Karara muhalif kalanlar gerekçelerini de 

açıklar. Vali kanun, tüzük, yönetmelik ve il genel meclisi kararlarına aykırı 

gördüğü encümen kararının bir sonraki toplantıda tekrar görüşülmesini 

isteyebilir. Encümen, kararında ısrar ederse karar kesinleşir. Bu takdirde, 

vali, kesinleşen encümen kararının uygulanmasını durdurur ve idari yargı 

mercilerine yürütmeyi durdurma talebi ile birlikte on gün içinde başvurur. 

İtiraz Danıştayca en geç altmış gün içinde karara bağlanır.” 

Bu hükümde çelişkiler yer almaktadır: Birincisi; valiye hem kesinleşen 

encümen kararının uygulanmasını süresiz olarak durdurma yetkisi verilmesi 

hem de yürütmeyi durdurma talepli dava açması yönünde bir görev 

yükletilmesi anlamsızdır. Üstelik bu hükümle vali, bağlı yetki çerçevesinde 

bir sürece bağlı kılınmaktadır. Yani, eğer vali, bir encümen kararını il genel 

meclisi kararına aykırı görüp de tekrar görüşülmesini isterse –ki bu takdir 

yetkisidir- artık bundan sonraki usulde valinin diğer işlemleri zorunlu olarak 

uygulaması gerekeceği düzenlenmiştir. 585 Çünkü encümen, kararında ısrar 

                                                                                                                                     
Yasasının 3360 sayılı yasa ile değişik 141.maddesinde, İl Daimi Encümeni kararlarının bir kez 
daha görüşülmesini isteyen ve yine üçte iki çoğunlukla Encümenin kararında ısrar etmesi 
durumunda ilgili Vali tarafından kararın iptali için idari yargı yerine başvurulabileceği kurala 
bağlanmıştır. 2577 sayılı yasanın 2.maddesinde idari dava çeşitleri gösterilmiş ve idari işlem ve 
kararların iptali için ilgilisi tarafından iptal davası açılabileceği kuralı getirilmiştir. Yukarıda 
anılan yasada İl Özel İdaresince, daimi encümence alınan kararın iptali için ilgili valinin de yargı 
yerinde dava açabileceği ve bu dava nedeniyle de valinin davada taraf ehliyeti olacağı yasa 
kuralı ile düzenlenmiştir. Bu durumda yargı yeri önüne getirilen uyuşmazlığın türünün iptal 
davası olduğu ve idari yargılama Usulü yasasında düzenlenen usul kurallarıyla davanın 
sonuçlandırılacağı açıktır. Dava dosyasının incelenmesi sonunda ilgili yargı yerinin, başvuruyu 
itiraz olarak nitelediği ve 2577 sayılı yasada öngörülen dava dosyasının oluşumuna ilişkin usul 
kurallarına uyulmadan başka bir anlatımla dava dilekçesini davalıya bildirimini yapmadan ve 
davaya karşı savunma hakkını kullanma olanağı tanımadan sonuçlandırdığı ve uyuşmazlık 
hakkında karar verdiği anlaşıldığından, yargı kararında usul kurallarına uyarlık bulunmamıştır. 
D. 8. D. 13.05.1991, E.1991/694, K.1991/883, DBB. 

585  Vesayet makamının idari yargı yerlerine başvurması hak mıdır, görev midir? Arslan’a göre bu 
bir haktır. Çünkü, vesayet eden makam dilediği an bu haktan vazgeçebilir. Örneğin İdarei 
Umumi Vilayat Kanunu 135. maddesine göre il genel meclisi kararlarına itiraz eden vali, 
Danıştay’ca esas hakkında bir karara varılmadan önce hakkından vazgeçerek itirazını geri 
alabilir. Arslan, İdari Vesayet, s. 104. 
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ederse, vali kesinleşen encümen kararının uygulanmasını durduracak sonra 

yürütmeyi durdurma talebiyle birlikte idari yargı yerine başvuracaktır.586  

İl Özel İdaresi Kanununun 27. maddesinde encümenin ısrar kararından 

sonra, vali yine takdir yetkisi kapsamında gerek görürse yürütmeyi 

durduracak, on gün içinde idari yargıya yürütmenin durdurulmasının yargı 

süreci bitene kadar sürdürülmesini talep ederek başvuru yapacaktır. Valinin 

yürütmeyi durdurması bu on günlük süre içerisinde yapılmalıdır. On günlük 

süre encümenin kararında ısrar etmesi ile başlayacaktır.  

İkincisi; Büyükşehir Belediyesi, Belediye ve İl Özel idaresi 

Kanunlarında idari yargı yerlerine başvurma usullerinde başvuru süreleri 

hariç benzer ve uyumlu düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler idari 

yargı yoluna başvurma bakımından bir belirlilik oluşturmaktadır. Oysa İl Özel 

İdaresi Kanununun 27. maddesinde idari yargı yoluna başvurma usulünden 

sonra “itiraz Danıştayca en geç altmış gün içinde karara bağlanır” şeklinde 

bir düzenlene getirilmiştir. Bu hüküm tüm usulü alt üst eder niteliktedir. 

Buraya kadarki tüm hüküm ve açıklamalar idari yargıya başvurunun bir dava 

açma şeklinde olduğunu göstermesine karşın bu hüküm başvurunun bir 

itiraz olduğunu yani başvurunun bir idari başvuru olduğunu belirtmektedir. 

Bu kanun hükmünün bir an önce diğerleri ile uyumlu hale getirilmesini 

dilemekle birlikte, yürürlükte olan bu hükmün nasıl yorumlanması gerektiğini 

de belirtmek zorundayız. 

Bu hükmü yorumlarken, ya kanunun lafzını bir yana bırakarak, “itiraz” 

ibaresini dava; “Danıştay” ibaresini de idare mahkemesi olarak anlayarak bu 

usulün bir idari yargı başvurusu olduğunu belirteceğiz.587 Ya da kanunun 

lafzına bağlı kalarak bu hükmün diğer idari yargı yoluna başvurma 

usullerinden ayrı olarak bir özel denetim yöntemi öngördüğünü kabul 

edeceğiz. Bu durumda vali, yürütmesini durdurduğu encümen kararını bir 

idari başvuru yoluyla Danıştay idari dava dairesi önüne getirecek, Danıştay 
                                                
586  Kaplan, Özel İdare, s. 150. 
587  Kaplan, Özel İdare, s. 151. 
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idari dairesi, başvuruyu bir idari karar ile en geç altmış gün içinde idari 

bakımdan kesin karara bağlayacak, yani encümen kararının hukuka 

uygunluğuna veya hukuka aykırılığına karar verecektir. Bu durumda karar 

sadece idari açıdan kesinleşecektir. Kanun koyucunun gerçekte bu yolu 

öngörmüş olabileceği muhtemel değildir. 

İdari yargı yoluna başvurma usulü bazı yönleri ile diğer idari vesayet 

yetkisi kullanım usullerinden ayrılır.  

Birincisi; diğer usullerde mahalli idare kararının uygulanmasını 

engelleme yetkisi merkezi idare organındadır. Onama kararında; onama 

işlemi yapılması, bozma yönünde karar alınması, ikame yetkisi 

uygulanması, görevden alma ve uzaklaştırma yetkileri kullanılması ile 

merkezi idare mahalli idare karar ve organları üzerinde hüküm ve sonuç 

doğuracak kararı doğrudan kendisi almaktadır. Bu yönde alınan kararlarda 

idari işlem, mahalli idare karar ve organları üzerinde doğrudan tesir 

etmektedir. Oysa idari yargı yoluna başvurma usulünde, merkezi idarenin 

aldığı karar doğrudan mahalli idareler üzerinde hüküm ve sonuç 

doğurmamaktadır. Mahalli idare sadece denetim sürecini başlatmaktadır.  

İkincisi; birinci farklılığın bir sonucu olarak, diğer usullerde mahalli idare 

kararları üzerindeki denetim bir idari vesayet denetimi olmasına karşılık; 

idari yargı yoluna başvurma usulünde mahalli idare kararı bir yargısal 

denetime tabi tutulmaktadır.  

Üçüncüsü; konu bakımından bir farklılıktır. Diğer denetim usullerinde 

denetim hem hukuka uygunluk hem de yerindelik denetimi şeklinde 

yapılabilmesine karşın, idari yargı yoluna başvurmada sadece hukuka 

uygunluk denetimi yapılabilmektedir. Bu usulde mülki amirlere verilen yetki 

“hukuka aykırı gördüğü kararlar aleyhine idarî yargıya başvurabilme” 

yetkisidir. Diğer yandan idari yargı organının yerindelik denetimi yapamadığı 

bilinmektedir.  
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Yargı organlarının, mahalli idare kararlarını hukuka uygunluk 

bakımından denetlemek ile sınırlandırılması Anayasaya uygunluk açısından 

tereddüt oluşturmaktadır. Çünkü, Anayasada hem hukuka uygunluk hem de 

yerindelik denetimi birlikte öngörülmektedir. 

İdari yargı yoluna başvurma yoluyla yapılan denetimi iki aşamada 

inceleme gereği bulunmaktadır. Bu yolla yapılan denetimde bir idari aşama, 

bir de yargısal aşama bulunmaktadır. İdari aşama, mülki amirler tarafından 

mahalli idare kararının denetlenmesi amacıyla alınan karardan 

oluşmaktadır. Uygulamaya daha geniş açıdan bakarsak, mülki amirlerin 

meclis veya encümen kararlarını tekrar görüşülmesini istemek yetkisi de bu 

usul içerisinde değerlendirilebilir. Bu durumda idari yargı yoluna başvurma 

usulündeki idari vesayet yetkisi, meclis ve encümen kararlarının bir kez 

daha görüşülmek üzere geri gönderilmesi ve bundan sonuç alınamaması 

durumunda ise hukuka aykırılığın giderilmesi amacıyla yargısal denetimin 

başlatılmasıdır. Bu usuldeki ikinci aşama ise yargısal aşamadır. Bu 

aşamada, mülki idare amirleri tarafından yapılan başvuru ile bir idari yargı 

uyuşmazlığının başlatılması ve gerekli yargısal denetimin yapılmasıdır.  

Bu usulde uygulanan idari aşamanın yani idari yargı yoluna 

başvurmanın bir idari vesayet denetimi olup olmadığı doktrinde tartışmalıdır. 

Günday’a göre, mülki amirin mahalli idare kararlarına karşı idari yargı 

merciine başvurması başka kanunlarda düzenlenmemiş olsa bile mülki amir, 

2577 sayılı idari yargılama usulü kanununun 2. maddesi uyarınca mahalli 

idare kararlarının iptali istemiyle idari yargıda dava açabilme olanağına 

sahiptir.588 Değişikliklerden önce de merkezi idare makamları kanunlarda 

açıkça belirtilmese dahi mahalli idarelerin işlem ve kararlarına karşı hukuka 

aykırılıklarını ileri sürerek iptal istemiyle idari yargı yerlerine 

başvurabildiklerinden589, mahalli idarelerin işlem ve kararlarına karşı iptal 

                                                
588  Günday, Reform, s. 167. 
589  Günday, Reform, s. 172. 
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istemiyle idari yargıya başvurma idarenin bütünlüğünü sağlayan araçlardan 

biri olmakla birlikte idari vesayet yetkisi değildir.590 

Önceki yıllarda da, uygulamada henüz yer almamasına karşın, yargı 

yoluna başvurmaya ilişkin doktrinde öngörüler de bulunmaktadır. Bu 

bakımdan Artukmaç’a göre, kanunda bir konuda idari vesayet denetimi 

öngörülmediğinde idari vesayet makamı her halde yargı yoluna 

başvurabilecektir.591 Bu açıklamadan yazarın idari yargı yoluna başvurmayı 

bir idari vesayet denetimi olarak görmediği sonucu çıkarılabilir. 

Doktrinde aksi yönde düşünenlere göre, dava açma yetkisi idari 

vesayet denetimi kapsamında olduğu kabul edilmelidir.592 

Coşkun’a göre ise, “burada denetim sürecinde bir ayırım yapmak 

gereği vardır. Karar organı ile karar alma işlemini başlatan organları ve 

bunların işlemlerini birbirinden ayırmak gerekir. İşin yargı yerine 

getirilmesine kadar geçen işlemler yönetseldir ve bu vesayet yönetimi 

tarafından yapılır. Karar süreci ise tamamen yargısal bir süreçtir ve 

denetimin sonucu da yargısaldır. Öyleyse vesayet denetimi kanımızca 

sadece yargıcı harekete geçirmek ve işlemin yargı yerine getirilmesini 

tamamlamakla biter. Yargıcın yaptığı denetim yönetimin yargısal 

denetiminden başka bir şey değildir.”593 

Dikkati çeken durum, doktrinde idari yargı yoluna başvurmayı bir idari 

vesayet denetimi saymayanlar, idari yargı yoluna başvurunun burada 

belirtilmese de genel hükümler çerçevesinde var olmasına bağlamaktadır.594 

İdari yargı yoluna başvurmayı bir idari vesayet denetimi olarak görenler ise 

mülki amirlerin her idari karara karşı yargı yoluna başvurma yetkilerinin 

                                                
590  Günday, Reform, s. 172. 
591  Artukmaç, Sadık, Bizde İdarenin Murakabesi, Cumhuriyet Matbaası, İstanbul, 1950, s. 30. 
592  Arslan, Vesayet, s. 516, Ulusoy, Yerel Yönetimler, s. 186 Yazar, eski tarihli bir açıklamasında, 

idari yargıda dava açmanın dolaylı yoldan idari denetim olduğunu belirtmiştir Ulusoy, 
Regülasyon, s. 145. 

593  Coşkun, s. 35. 
594  Artukmaç, .s. 30, Günday, Reform, s. 172. 
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bulunmadığını ileri sürmektedirler. Bu bağlamda Coşkun’a göre, “vesayet 

denetimi altındaki kamu tüzelkişisinin her işlemine karşı vesayet yönetiminin 

dava açma hakkının varlığını kabul etmek ise hukuk mantığı içinde olanak 

dışıdır. Çünkü vesayet yönetimi kullandığı kamu kudreti ile zaten kamu 

yararının öngördüğü alanlarda kamu tüzelkişisinin kararlarını iptal etme 

gücüne sahiptir. Bu güç ve yetki karşısında denetlediği işlemin iptali için 

yargı yoluna başvurması kanımızca kabul edilmekten uzak bir yöntemdir.”595 

Bize göre, idari yargı yoluna başvurma -ister meclis ve encümen 

kararlarının tekrar görüşülmesi ile birlikte değerlendirilsin isterse tek başına 

değerlendirilsin- bir idari vesayet denetim usulüdür. Fakat bu yönde 

düşünmemizin sebebi, yargı yoluna başvurmanın genel hükümlere göre 

yapılıp yapılmaması ile ilgili değildir. Çünkü, yargı yoluna başvurma 

usulünün genel hükümlere göre bulunması bu usulün ayrıca özel bir şekilde 

ve idari vesayet denetimi kapsamında düzenlenmesine engel değildir. Bu 

özel düzenleme, idarenin bütünlüğünü sağlamak amacıyla mahalli idarelerin 

denetimini öngörüyorsa bu durumda bir idari vesayet yetkisinden söz 

edebiliriz.  

İdari yargı yoluna başvurma usulünün bir idari vesayet yöntemi olarak 

saymamızın nedeni, bu başvurunun Anayasal unsurları dikkate alarak 

yaptığımız idari vesayet tanımına uygun olmasıdır. Kavramsal çerçevede 

açıkladığımız üzere idari vesayet yetkisi, merkezi idarenin mahalli idarelerin 

karar, eylem ve organları üzerinde icrai karar alma yetkisidir. Bu tanımda 

yer alan bir merkezi idare olması; bu merkezi idarenin denetiminde bir 

mahalli idarenin bulunması ve nihayet merkezi idarenin denetim amacıyla 

bir icrai idari işlem tesis etmesidir.596 

                                                
595  Coşkun, s. 35. 
596  Fransa’da 1982 Sayılı kanunda valinin idari yargı yerine başvurması recours (başvuru) olarak 

öngörülmesine karşın, doktrin ve jürisprüdans tarafından genel hükümler çerçevesinde açılacak 
iptal davasından ayırmak için bu başvuruya “déféré préfectoral” (valinin mahkemeye 
sevketmesi) şeklinde ifade edilmiştir. Kaplan, Büyükşehir Belediyesi, s. 238. 
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İdari yargı yoluna başvurma açısından birinci ve ikinci unsurların varlığı 

bakımından bir tereddüt olmamakla birlikte üçüncü unsur bakımından 

açıklama ihtiyacı bulunmaktadır. 

Başvurunun icrailiği bakımından tereddüdün sebebi, idari yargıda dava 

açmak mahalli idare üzerinde doğrudan bir hukuki etki yapmaması ve 

dolayısıyla idari işlemin görülmemesidir. 

İdari vesayet denetiminin bir idari işlem şeklinde ortaya çıkması 

zorunluluğu idari yargı yoluna başvurma usulünde mevcuttur. İdari yargı 

yoluna başvurma açık ve aktif, idari yargı yoluna başvurmama ise zımni ve 

pasif işlemdir. İdari işlemin konusu yargıyı harekete geçirmektir. İdari 

vesayet makamı idari yargıya başvurmakla aslında mahalli idare kararının 

hukuka aykırı olduğunu ve dolayısıyla bu kararın iptal edilmesi gerektiğini 

düşünmektedir. Merkezi idarenin bu düşüncesinin hukukta sonuç doğurması 

bir mahkeme kararına bağlı kılındığından denetim işleminin hukuk 

dünyasındaki sonucu ancak yargı kararı ile ortaya çıkabilmektedir. 

İdari yargı yoluna başvurma usulü teoride mahalli idarelerin lehine bir 

düzenleme olarak görünse de; uygulama bunun aksi bir sonuç doğurabilir. 

Öncelikle belirtmek gerekir ki, mahalli idare kararlarının vali veya bakanlık 

tarafından belli bir sürede hukuka aykırı sayılmaması halinde yürürlüğe 

girmesi idari yargı yerine başvurma usulüne kıyasla mahalli idareler lehine 

bir uygulama sayılabilir. İdari yargı yerine başvurma usulünde mahalli 

idarelerin daha çok sorun yaşayacağı iki durum ortaya çıkabilir.  

Birincisi, daha önce mahalli idare kararlarını bizzat onaylayan merkezi 

idare organları, bu konuda nihai idari organ ve doğrudan sorumluluk 

üstlenen makamlar olmaları nedeniyle, mahalli idare kararlarını belli 

noktalarda değişiklikler yapılarak onayabilmekteydiler. Oysaki idari yargı 

yerine başvurma usulünde, merkezi idare organı sorumluluktan kaçınmak 

amacıyla birçok mahalli idari işlemini yargı yerine götürmek zorunluluğunda 

kalabilecektir. Bu zorunluluğun bir sebebi de mahalli idari işleminin hukuka 
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aykırı olması halinde, işlemin merkezi idare tarafından yargı önüne 

götürülmemesi ihtimalinde, bu mahalli işlemden zarar gören bireyler bu 

durumda merkezi idareye denetim yetkisini kullanmadığı iddiasıyla 

sorumluluk yükleyebilmeleridir. Bu sonucu doğurmak istemeyen mülki 

amirler, şüphe ettiği birçok mahalli idare kararını yargı önüne götürmek 

seçeneğini tercih edecektir. Çünkü bir idari işlemi yargı önüne götürmesi ve 

idari yargı organının mahalli idarenin işlemini hukuka uygun bulması mülki 

amir açısından hukuki bir sorumluluk doğurmayacaktır.  

İkincisi, hiç şüphe yok ki idari işlemin hukuka uygunluğunu denetleme 

bakımından en yetkin organlar idari yargı yerleridir. Bu bakımdan mülki 

amirler tarafından idari yargı önüne götürülen mahalli kararlar, idari yargı 

organları tarafından gerek usul gerekse esas bakımından kapsamlı bir 

denetim ile karşılaşacaklardır. İdari yargı organı tarafından yapılan 

denetimin mülki amir tarafından yapılan denetime kıyasla bir zorluğu da idari 

yargı organı tarafından yapılacak denetimde mahalli kararın herhangi bir 

unsur bakımından eksikliği nedeniyle tek yaptırım olan “iptal” yaptırımı ile 

karşılaşacak olmasıdır. İdari yargıda iptal yaptırımından önce herhangi bir 

ara yaptırım bulunmamaktadır. Oysaki mülki amir tarafından yapılan bir 

denetimde onaylamama yaptırımından önce, bir ön uyarı ile bazı eksiklik ve 

yanlışlıklar - ki böyle eksiklik ve yanlışlıklar küçük belediyeler tarafından 

sıklıkla yapılması olasıdır - daha kolay yoldan düzeltilebilecektir.  

Fransa’da 1982 yılında idari vesayet denetiminin valilerden (prefect) 

alınıp yargı organlarına verilmesinden sonra özellikle en küçük mahalli idare 

birimi olan “commune”lerin bu durumdan pek kârlı çıkmadığı söylenebilir. 

Yapılan bir araştırmada 1983 ile 1984 yıllarında mahalli idareler tarafından 

alınan ve valiler tarafından idari yargı önüne götürülen kararlardan yaklaşık 

yarısı yargı organları tarafından iptal edilmiştir.597 Oysaki reformdan önce 

valiler tarafından onaylanmayan mahalli idare kararlarından iptali 

istenenlerden ancak yüzde yirmisi yargı organları tarafından iptal 

                                                
597  Mény, s. 97. 
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edilmekteydi. Bu istatistiki bilgiye rağmen idari yargı önüne götürme usulü 

nedeniyle mahalli idareler ile merkezi idare organları arasında önceden var 

olan çatışmanın azaldığı söylenebilir.598 

İdari yargı yoluna başvurma usulünde mülki idare amirlerinin başvuru 

yapması mahalli idare kararlarının yürürlüğünü drudurmaz. Yürütmenin 

durdurulması kararı verilse bile bu süre birkaç ayı bulur. Bu durumda 

hukuka açıkça aykırı nitelikte olan kararlar bile yürürlük kazanacaktır. 

Yürürlüğü durdurulan veya daha sonra yargı kararıyla iptal edilen mahalli 

idare kararlarının bir kısmı hukuken uygulansa bile fiilen 

uygulanamayabilecektir.599 

Ülkemizde bu konuda meydana gelebilecek sorunlara karşı herhangi 

bir tedbir alınmış değildir. Bu amaçla bir hukuki düzenleneme getirilmemiştir. 

Oysa Fransa’da bu konuda çok önemli tedbirler alınmıştır. Özellikle imar ve 

ihale gibi konularda, yapılacak yanlışlıklardan geri dönülmesinin güçlüğü 

nedeniyle, Fransa’da olduğu gibi, yargı yerine başvurulması ile birlikte 

yürütmenin kendiliğinden durması daha uygun olabilir.600 

 

2.  İdari Yargı Yoluna Başvurmaya Yetkili Organlar 

Fransa’daki gelişmeye paralel olarak Türk Hukuku’nda da “yeni” bir idari 

vesayet aracı olarak öngörülen idari yargı yoluna başvurma yetkisi genel 

olarak valiye tanınmıştır. Biz bu başlık altında, idari vesayet yetkisi 

kapsamında görmemekle birlikte valiye benzer bir şekilde kendisine dava 

açma yetkisi tanınan büyükşehir belediye başkanının durumunu ve genel 

olarak başbakan ve bakanların da bu yetkiyi kullanabilirliklerini tartışacağız. 

 

                                                
598  Mény, s. 98. 
599  Ulusoy, Yerel Yönetimler, s. 186. 
600  Ulusoy, Yerel Yönetimler, s. 186. 
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a) Büyükşehir Belediye Başkanı 

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 14. maddesine göre, 

“Büyükşehir belediye başkanı, hukuka aykırı gördüğü belediye meclisi 

kararlarını, yedi gün içinde gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek 

üzere belediye meclisine iade edebilir. Yeniden görüşülmesi istenilmeyen 

kararlar ile yeniden görüşülmesi istenip de büyükşehir belediye meclisi üye 

tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen kararlar kesinleşir. Büyükşehir 

belediye başkanı, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine idarî 

yargıya başvurabilir.” 

Bu hükümde iki ayrı denetim işlemi görmekteyiz. Birincisi, meclis 

kararının yeniden görüşülmek üzere iade edilmesi, ikincisi ise yargı yoluna 

başvurma kararıdır. Meclise iade kararı ne hiyerarşik yetki ne de idari 

vesayet yetkisidir. Hiyerarşik bir yetki değildir, çünkü bu organlar arasında 

bir hiyerarşik yapı bulunmamaktadır, her iki organ da seçimle göreve gelmiş 

ve işbirliği içinde çalışan organlardır. Buradaki denetim idari vesayet 

denetimi de değildir, çünkü her iki organ da aynı tüzelkişi bünyesindedir. 

Burada yasa koyucunun karar alma ve karar uygulama ile görevli organlar 

arasında bir tür “çek balans” sistemi kurmuştur.  (bir tür ayarlama yapmıştır) 

Büyükşehir belediye başkanının yargı yoluna başvurma yetkisi 

bulunmaktadır. Bu yetki de yine aynı tüzelkişilik bünyesinde olması 

bakımından idari vesayet yetkisi kapsamında değerlendirilemez. 

Büyükşehir belediye başkanının ilçe ve ilk kademe belediye meclis 

kararlarına karşı da zorlaştırıcı veto ve yargı yoluna başvurma yetkileri 

bulunmaktadır. Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14 maddesinin 6. ve 7. 

fıkralarına göre, “ilçe ve ilk kademe belediye meclislerinin bütçe ve imarla 

ilgili olanlar dışındaki kararları dayanak belgeleriyle birlikte büyükşehir 

belediye başkanına gönderilir. Büyükşehir belediye başkanı, yedi gün 

içinde, gerekçesini de belirterek hukuka aykırı gördüğü kararların yeniden 

görüşülmesini isteyebilir. İlgili meclis, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile 
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kararında ısrar ederse karar kesinleşir. Kesinleşen kararlar yedi gün içinde 

büyükşehir belediyesine gönderilir. Belediye başkanı, kesinleşen kararın 

iptali için on gün içinde idarî yargı merciine başvurabilir.” 

Buradaki denetimin, biraz önce değinilen, büyükşehir belediye 

başkanının büyükşehir belediye meclisi kararları üzerinde yaptığı denetim 

ile nitelik bakımından farkı bulunmaktadır. Bu fark, denetimin iki ayrı 

tüzelkişilik arasında yapılmasıdır. Biri büyükşehir belediyesi diğeri ilçe veya 

ilk kademe belediyesidir. İki ayrı kamu tüzelkişisi olması burada idari 

vesayet yetkisi olmasını sağlar mı? Anayasada idari vesayet yetkisi, 

merkezi idarenin mahalli idareler üzerindeki denetimi olarak belirtilmektedir. 

Bu durumda denetimi yapan büyükşehir belediyesi ilçe veya ilk kademe 

belediyesi bakımından bir “merkezi idare” sayılacak mıdır? Özay, bu soruya 

kısmen evet demektedir. Yazara göre601, “valilik ile belediye arasındaki 

ilişkinin ‘vesayet’ olduğuna hiç kuşku bulunmadığına göre belediye ile 

büyükşehir belediyesi adı verilen tüzelkişilik arasındaki ilişkinin 

nitelenmesinde bir güçlükle karşılaşılmaktadır. Bu güçlük … ilişkinin her bir 

aşamasına ayrı bir isim vermekle giderilebilir. Nitekim ilçe belediyeleri ile 

büyükşehir arasında ‘dış idari denetim’ her ikisi ile valilik arasında da 

‘vesayet’ ilişkisinin var olduğunun kabulüyle de, hem ayrı ayrı tüzelkişiliklerin 

varlığı, dolayısıyla ilişkinin hiyerarşi olmadığı vurgulanmış” olacaktır. Özay’ın 

bu iki belediye arasındaki denetim ilişkisini, aralarındaki nitelik farkını 

vurgulayarak farklı adlandırmasına katılmakla birlikte, aynı zamanda bu 

denetim ilişkisine “yeni bir tür idari vesayet” olarak belirtmesini ihtiyatla 

karşılamaktayız.  

Danıştay, mahalli idareler arası denetim ilişkisini idari vesayet denetimi 

olarak kabul etmemektedir. Bir kararında bu durumu “Anayasanın 

127.maddesiyle; hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde 

yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, kamu yararına olan 

yerel ihtiyaçların yasal sınırlar içinde karşılanması amacıyla merkezi 

                                                
601  Özay, s. 174. 
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yönetime, yerel yönetimler üzerinde vesayet yetkisi tanınmıştır. Ancak yerel 

yönetim birimlerinin birbirleri üzerinde vesayet yetkisi bulunmamaktadır602 

gerekçesiyle açıkça ortaya koymaktadır. 

Bu iki belediye arasındaki ilişkiyi, büyükşehir belediyesinin bir mahalli 

idare olması yani Anayasada belirtildiği üzere bir merkezi idare olmaması 

nedeniyle idari vesayet ilişkisi olarak nitelendirmek mümkün değildir. Bu 

ilişkiyi “dış idari denetim”603 olarak adlandırılmasını, bu ifadenin çok 

kapsamlı olması ve bir tüzelkişilik dışından yapılan tüm denetimleri ifade 

etmesi bakımından; bir “iç idari vesayet”604 olarak adlandırılmasını ise idari 

vesayet kapsamında yer almadığından uygun bulmamaktayız. Bu denetim 

ilişkisini, “belediyelerarası dış idari denetim” olarak tanımlamak yerinde 

olabilir. 

 

b) Vali 

Büyükşehir belediye meclisinin, belediye meclisinin ve il genel 

meclisinin kararlarına karşı vali idari yargı yerine başvurabilmektedir. 

Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14/5 hükmüne göre, “Mülkî idare amiri 

hukuka aykırı gördüğü kararlar aleyhine on gün içinde idarî yargı mercilerine 

başvurabilir”. Bu hükmün benzeri önemli bir fark dışında Belediye 

Kanununun 23/5 hükmünde de yer almaktadır.  

Bu önemli fark şudur: Büyükşehir Belediyesi Kanununda belediye 

meclisi kararları aleyhine yargı yoluna gitme bakımından belediye 

başkanına verilen yetkide bir süre sınırlaması konulmamıştır.605 Buna karşın 

belediye kanununda belediye kararları aleyhine yargı yoluna gitme 

bakımından belediye başkanına verilen yetkide “on günlük” bir süre 
                                                
602  D.8.D. 07.05.2002, E.2001/3979, K.2002/2583, DBB. 
603  Özay, s. 174. 
604  Güran, Sait, “Büyük Şehir Yönetimi Üzerine”, İHİD, Yıl 4, S.1-3, 1983, s. 53. 
605  Burada kanunun ilk halinde yer alan “on günlük” sınır 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Kanunun 

85 inci maddesiyle madde metninden çıkarılmıştır. 



 

 

223

 

sınırlaması bulunmaktadır.606 İlginç olan, mülki amirlerin yargı yoluna 

gitmelerinde öngörülen süre bakımından tersi bir durumun bulunmasıdır. Bu 

kez, büyükşehir belediyesi kanununda valiye verilen yargı yoluna başvurma 

süresi on günle sınırlanmasına karşın belediye kanununa göre valiye verilen 

yargı yoluna başvurmada süre sınırı bulunmamaktadır. Bize göre bunun 

mantıklı bir açıklaması bulunmamaktadır. Burada bir hata yapıldığı 

kanaatindeyiz. 

Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nda büyükşehir belediye başkanına 

verilen süresiz dava açma yetkisi ile Belediye Kanununda mülki amire 

verilen süresiz dava açma yetkisi, dava konusu idari kararların 

uygulanmasını süresiz olarak tehdit edeceğinden idari istikrar ilkesi 

bakımından olumsuz niteliktedir. Bu iki durumda da dava açma süresinin 

sınırlandırılması gerekmektedir. 

İdari yargıda dava açma süresi özel kanunlarda ayrı süre 

gösterilmeyen hallerde, Danıştay’da ve idare mahkemelerinde altmış ve 

vergi mahkemelerinde otuz gündür.  Büyükşehir Belediyesi Kanununa 

göre,607 idari vesayet makamının idari vesayet yetkisi kapsamında dava 

açma süresi altmış gün değil on gündür. Uygulamada vesayet makamlarının 

bu kadar kısa sürede meclis kararları üzerinde yeterli ve gerekli inceleme 

yapabilmeleri; varsa hukuka aykırılıkları tespit edebilmeleri pek mümkün 

olmayabilir. Bu sebeple idari vesayet makamları, sorumluluktan kurtulmak 

amacıyla bütün kararlar aleyhine yargı yoluna gidebileceklerdir.608 

Bir diğer husus da bu on günlük dava açma süresinin dolmasından 

sonra valiler genel hükümlere göre altmış gün içinde dava açabilecekler mi? 

Bize göre bu sorunun cevabı “hayır” olmalıdır. Aksi takdirde kanundaki on 

günlük sınırın hiçbir anlamı kalmayacaktır. Çünkü kanun koyucunun burada 

özel ve kısa bir süre öngörmesinin amacı meclis kararının bir an önce 
                                                
606  Tasarıda on günlük sınırlama yer almaktadır. http://www2.tbmm.gov.tr/d22/1/1-1038.pdf 
607  Belediye Kanununu 23/5 e göre, “Mülkî idare amiri hukuka aykırı gördüğü kararlar aleyhine 

idarî yargıya başvurabilir”. Görüldüğü üzere burada süre sınırlaması bulunmamaktadır. 
608  Kaplan, Büyükşehir Belediyesi, s. 254. 
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kesinleşerek kesintisiz yürürlükte kalmasını sağlamaktır. Nasıl ki diğer 

kanunlarda özel süre öngörülen hallerde dava açma süresi bu özel süreyle 

sınırlı ise burada da durum aynı olmalıdır. Diğer yandan genel hüküm özel 

hüküm açısından baktığımızda da genel hüküm olan altmış günlük sürenin 

değil, özel hüküm olan on günlük süresini uygulanması yerinde olacaktır. 

Zaten, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 7. maddesi de dava açma süresi 

bakımından “özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde 

Danıştay’da ve idare mahkemelerinde altmış” gün olacağını emretmektedir. 

Konuyu İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 11. maddesi bakımından 

da ele almak gerekmektedir. Üst makamlara başvurma başlıklı 11. maddeye 

göre, “İlgililer tarafından idari dava açılmadan önce, idari işlemin 

kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması üst 

makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan, idari dava 

açma süresi içinde istenebilir. Bu başvurma, işlemeye başlamış olan idari 

dava açma süresini durdurur. Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek 

reddedilmiş sayılır. İsteğin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması halinde 

dava açma süresi yeniden işlemeye başlar ve başvurma tarihine kadar 

geçmiş süre de hesaba katılır.”  Bize göre, gerek Büyükşehir Belediyesi 

Kanununda gerekse Belediye Kanununda meclis kararlarının kesinleşmesi 

bakımından hem özel bir usulün getirilmiş olması hem de meclis kararlarının 

yeniden görüşülmesinin belediye başkanı tarafından istenebilmesi nedeniyle 

ayrıca İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 11. maddesinin uygulanması 

mümkün olmamalıdır. Bu maddenin uygulanması meclis kararlarının 

kesinleşmesi süresini uzatacağından bu bakımdan da kanunun genel 

mantığı ile ters düşecektir. 

Burada değinme gereği duyduğumuz bir husus da İdari Yargılama 

Usulü Kanunu’nun 31. maddesi uyarınca “feragat” ve “kabul”ün konumuz 

bakımından uygulanabilirliliğidir. İdari yargıya başvuru yapıldıktan sonra 

valinin kaymakamdan; Başbakan veya İçişleri bakanının ise vali ve 

kaymakamdan idari davadan feragat etmesini kamu yararı bakımından talep 
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etmesi veya mülki amirin bizzat feragat etmesi mümkün sayılmalıdır. Benzer 

şekilde mahalli idarenin, dava konusu idari işlemi geri alması, kaldırması 

veya değiştirmesine bağlı olarak, mülki amirin davadan feragat etmesi de 

sözkonusu olabilir.609 Fransız Danıştay’ına göre, nasıl ki vali mahalli idare 

organının işlemi aleyhine dava açıp açmamakta takdir yetkisine sahipse, 

bunun gibi, açtığı davadan feragat etme yetkisine de sahiptir.610 

İdari yargı açısından mülki amirin idari yargı yerine başvurması konu 

bakımından da ele alınmalıdır. Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve Belediye 

Kanunlarında idari yargı yoluna başvurma bakımından belediye 

meclislerinin kararları açısından bir konu sınırlaması yoktur.  Belediye 

meclisinin özel hukuka ilişkin alım, satım, kiralama, takas ve benzeri 

işlemleri idari vesayet makamı tarafından, idari yargı önüne 

getirilebilmektedir. Oysaki bu tür özel hukuk işlemleri Fransa’da kapsam dışı 

tutulduğundan idari vesayet makamları bu işlemleri idari yargı önüne 

götürememektedirler.611 

Büyükşehir belediye başkanı ile belediye başkanlarının mülki idare 

amirinden farklı olarak büyükşehir belediye meclisi ve belediye meclisi 

kararlarının tümüne karşı idari yargı yoluna başvuramamaktadır. Her iki 

kanunda da başkanların ancak “meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar 

aleyhine” yargı yoluna başvurabilecekleri öngörülmüştür. Yani, belediye 

başkanları ikinci kez görüşülmek üzere geri göndermedikleri kararlar 

aleyhine idari yargı yerine başvuramayacaklardır. Bu hüküm “Belediye 

başkanı, kesinleşen kararlar aleyhine idari yargıya başvurabilir” şeklinde 

yeniden düzenlenmelidir. 

                                                
609  Bu konuda ayrıntılı bilgi için bakınız: Günday, Metin, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 

Hükümlerinin İdari Yargıda Uygulama Alanı, İdari yargının Yeniden Yapılandırılması ve 
Karşılaştırmalı İdari Yargılama Usulü, Sempozyum, Ankara, 11-12 Mayıs 2001, Danıştay 
Yayını, Ankara, 2003, Kaplan, Gürsel, “5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 5393 
Sayılı Belediye Kanununa Göre Belediye Meclis Kararları Üzerindeki Denetim”, İçinde: Sosyal 
Bilimler Araştırma Dergisi, Yıl 3, S.6, Eylül 2005. 

610  Kaplan, Büyükşehir Belediyesi, s. 250. 
611  Kaplan, Büyükşehir Belediyesi, s. 262. 
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Belediye meclisinin kararlarına karşı idari yargı yerine başvuracak kişi 

olarak “mülki idare amiri” gösterilmiştir. Bu ifadeden anlaşılan sözkonusu 

yetkinin, il ve ile bağlı belediyelerde vali, ilçe ve ilçeye bağlı belediyelerde 

kaymakamın kullanmasıdır. Kaymakamların idari davalarda taraf olma 

yetkilerinin bulunmaması karşın, bu konuda idari yargı yerine başvurma 

bakımından doğrudan işlem tesis etme yetkileri bulunmaktadır. 

Mülki idare amirlerinin idari yargıya başvurup vurmamaları bireyler 

açısından da önemli sonuçlar doğurmaktadır. 

Meclis kararları, mülki idare tarafından yargı önüne götürülmekle 

birlikte bu kararlar idari yargı tarafından iptal edilirse bireylerin iptal davası 

açmalarına gerek kalmayacaktır. Buna karşın dava konusu meclis kararı 

hukuka uygun bulunsa bile, bireyler bu işlemlere ve işlemlerin 

uygulanmasından doğan zararlara karşı iptal ve tam yargı davası 

açabileceklerdir. Fakat bu durumda yargılama sonucunun iptal davası 

bakımından farklı olacağı pek düşünülemez. 

Mülki amir tarafından meclis kararına karşı dava açılmaması 

durumunda ise bireylerin farklı yönde hareket etme imkânları olacaktır. Bu 

durumda bireyler hem mahalli idareye hem de merkezi idareye karşı dava 

açabileceklerdir.  

İdari vesayet makamı mahalli idare organına karşı dava açmamış olsa 

bile, bireyler bu işlemlere karşı İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca dava 

açabileceklerdir. Bu dava açılırken, idari vesayet makamlarına, mahalli idare 

işleminin kaldırılması, geri alınması veya değiştirilmesi yönünde yapılacak 

başvuru İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında dava 

açma süresini durdurmamalıdır.612 Çünkü idari vesayet makamı mahalli 

idarelerin üst makamı olmadığı gibi mahalli idare organlarının işlemlerini geri 

alma, kaldırma veya değiştirme yönünde bir yetkisi de bulunmamaktadır. Bu 
                                                
612  Yenice, Kazım / Esin Yüksel, Açıklamalı, İçtihatlı, Notlu İdari Yargılama Usulü, Ankara, 1983, 

s. 214; İdari vesayet makamlarına yapılan başvuruların sonuçları bakımından ayrıntılı bilgi için 
bakınız: Yıldırım, İdari Başvurular, s. 150-166. 
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şekilde sürenin durdurulması ancak süresi içerisinde kararı alan mahalli 

idare organına yapılacak başvuru ile gerçekleştirilebilir. Fransa’da valiye 

yapılan başvuru idari dava açma süresini durdurmaktadır.613 

Diğer yandan, bireyler idari vesayet makamına karşı dava 

açabileceklerdir. İdari vesayet makamları idari yargı yoluna başvurmaları 

bakımından takdir yetkisine sahiptirler. Bu bakımdan idari yargı yerine 

başvuru yapmadıkları durumlarda bireyler idari vesayet makamından 

mahalli idare işlemine karşı dava açmalarını hukuken isteyebileceklerdir. 

Pratikte, dava açma süresinin on gün olması gerçeği karşısında bu başvuru 

sonuçsuz kalabilir. Bu nedenle bireyler idari vesayet makamından idari yargı 

yerine başvurmayı talep etmek yerine kendileri bizzat mahalli idare işlemine 

karşı iptal ve tam yargı davasını genel hükümlere göre açabilirler. Her iki 

durumda da işleyecek olan yargısal süreç aynıdır. 

Eğer mahalli idarenin işleminden dolayı bireyler zarar görmüşseler bu 

durumda doğal olarak aleyhinde dava açmaları gereken organ mahalli idare 

organıdır. Vesayet makamına karşı böyle bir dava açılmış olsa bile hukukun 

genel ilkeleri uyarınca vesayet makamının rücu edeceği yer yine mahalli 

idare organı olacaktır. Bu nedenle dolaylı yolların kullanılmasında bir yarar 

bulunmamaktadır. Fransız Danıştay’ına göre mahalli idarenin aldığı kararlar 

sonucu oluşan zararlardan dolayı idari yargı yerine başvurmayan idari 

vesayet makamının sorumlu tutulabilmesi için “ağır kusur”lu olması 

gerekmektedir.614 

 

c) Başbakan ve Bakanlar 

Kanunlarda başbakan veya bakanların idari yargı yerlerine 

başvurabileceklerini düzenleyen bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle 

başbakan veya bakanlar doğrudan idari yargı yerlerine başvuramazlar. 
                                                
613  Kaplan, Büyükşehir Belediyesi, s. 256. 
614  Kaplan, Büyükşehir Belediyesi, s. 257. 
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Bununla birlikte Başbakan ve bakanlar mülki amirlerin hiyerarşik üstleri 

olmaları bakımından mülki amirlerden bu yetkilerini kullanmalarını 

isteyebilirler. 

Bakanların vali ve kaymakam üzerinde hiyerarşi yetkisi bulunmaktadır. 

Hiyerarşi yetkisi astların, üstlerin verdikleri emir doğrultusunda hareket etme 

zorunluluğunu içermektedir. Bu bakımdan idari yargı yerlerine başvurma 

konusunda da vali ve kaymakamların bakanların idari yargı yerlerine 

başvurma, başvurmama veya feragat etme yönündeki emirlerine 

uymalıdırlar. Bu bakımdan başbakan ve bakanların dolaylı da olsa idari 

yargı yerlerine başvurma yetkilerinin olduğunu söyleyebiliriz.615 Fransız 

Danıştay’ı da hiyerarşi ilişkisinin bu sonucu doğuracağını içtihat etmiştir.616 

                                                
615  Kaplan, Büyükşehir Belediyesi, s. 249. 
616  Kaplan, Büyükşehir Belediyesi, s. 250. 
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SONUÇ 

Özellikle yakın tarih boyunca merkezi yönetim ile mahalli idareler 

arasındaki yetki paylaşımı ve denetim ilişkisi tartışılagelmiştir. Uzun 

dönemde mahalli idarelerin sürekli olarak yetkilerini artırdığı hatta bazı 

ülkelerde siyasi yetkiler kazandıkları gerçektir.617 Liberal politika üreten 

hükümetler döneminde yetkiler mahalli idarelere kaydırılmış ve merkezi 

idarenin denetimi sınırlı tutulmaya çalışılmıştır. Buna karşın muhafazakar 

hükümetler döneminde tam tersi politikalar uygulama alanı bulmuştur. Kamu 

hizmetlerinin paylaşımı ve idari denetim bakımından merkezi yönetim ile 

mahalli idareler arasında ancak karma anlayış ile bir denge kurulabilir. Bu 

denge noktasına İngiltere’de 1999 tarihli Yerel Yönetim Kanunu ile ulaşıldığı 

söylenmektedir.618 Ülkemiz açısından ise son mahalli idareler reformları ile 

kanımızca liberal anlayış öne çıkmıştır. 

İdari vesayet yetkisi her ülkenin özel şartlarına göre 

değerlendirilmelidir. Her ülkenin sosyal, kültürel, tarihi ve hukuki yapısına 

uygun olarak gelişen mahalli idarelerin ve mahalli idareler ile merkezi idare 

ilişkisinin o ülke içerisinde şekillenmesi gerekir. Bir başka ülkenin mahalli 

idare ve denetim ilişkisinin başarısı nedeniyle ülkemizde de uygulanmasını 

düşünmek veya bir başka ülkede uygulanan mahalli idare hukukunun 

demokratik olduğunu hesaba katarak ithal etmeye çalışmak doğru değildir. 

Bu durum istenilen sonucu vermeyebilir. Bu bakımdan örneğin Fransa’da 

idari vesayet denetimi belli tarzda uygulanıyor ve bu nedenle başarılı sonuç 

veriyor gerekçesiyle oradaki sistemin naklinin yapılması ülkemiz açısından 

pek faydalı olmayabilir. Nitekim geçmişte başarılı olmadığı söylenebilir. 

Bununla birlikte mahalli idare hukukunu başarıyla uygulayan ülkelerden 

                                                
617  Alexander, s. 147. 
618  Craig, s. 179-183. 
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yararlanmak adına o ülkelerdeki bazı usul, teknik ve tecrübelerden ülkemiz 

adına çıkarımlar elde edilebilir.  

Mahalli idareler bakımından getirilen en önemli eleştirilerden biri 

mahalli idarelerin gelirlerinin az, denetimin ise fazla olduğudur. Oysa 

Danimarka’da ülke harcamalarının üçte ikisi mahalli idareler tarafından 

yapılmasına karşın burada da belediyeler mevcut durumdan memnun 

olmadığı gibi bu durum ülkedeki ekonomik sıkıntının önemli sebebi olarak 

gösterilmektedir.619 

Diğer yandan her ülke belli aralıklarla mahalli idare sistemlerinde ve 

merkezi idare ile mahalli idare ilişkilerinde reformlara ve değişikliklere 

gitmektedir. Bunun sebebi, bu ülkelerde ortaya çıkan mahalli idare ile ilgili 

sorunlar ve ülkelerin değişen koşul ve ihtiyaçlara göre konumlanmalarıdır.  

İdari vesayet yetkisinin dengeli olarak ve Anayasaya uygun şekilde 

kullanılması bakımından dikkate alınması gereken çözümleri ve tezimizde 

ulaştığımız sonuçları şöyle açıklayabiliriz. 

1. Anayasa hükmü dikkate alınmalıdır. İdari vesayet yetkisi Anayasada 

açıkça düzenlenmesine karşın kanunlarda ve uygulamada bu hükmün 

dikkate alınmadığı görülmektedir. Kanunlarda idari vesayet yetkisi 

düzenlenirken Anayasadaki idari vesayet yetkisi hükmünün getirilmesinden 

dolayı hiçbir düzenleme farklılığının yapılmadığı yürürlükteki denetimlerin 

Anayasaya uydurulmadığı görülmektedir. Öyle ki bu konuda Anayasadaki 

terminoloji dahi benimsenmemektedir. Bu bakımdan Anayasanın yürürlüğe 

girmesinden önceki anlayışa göre yürütülen idari vesayet yetkisinin 

sürdürülerek genel anlamda bir “Anayasa ihmali” yapılmaktadır. Bu duruma 

son verilmelidir. 

                                                
619  Dissen, Ove. “Key Issues in the Local Government Debate in Denmark, İçinde: Local 

Government in Europe”, Ed. Batley, Richard / Stoker, Gerry, St. Martin’s Press, New York, 
1991, s. 190 vd. 
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2. İdari vesayet yetkisi bakımından mevzuat ve uygulamada bir kavram 

ve kapsam kargaşası görülmektedir. Bunun sebebi biraz önce değindiğimiz 

üzere Anayasa hükmünün ihmal edilmesinden kaynaklanmaktadır. Bu 

açıdan da Anayasa hükmünün işlerlik kazandırılması gerekmektedir. 

Dolayısıyla Sayıştay, DDK, Ombudsman, YDK tarafından yapılan 

denetimlerin ve müfettişler tarafından yapılan teftişlerin idari vesayet 

yetkisinden ayrı olduğu kabul edilmelidir. Bu denetimlere idari vesayet 

yetkisi denilmemelidir. Çünkü tüm bu denetim türlerine idari vesayet 

denetimi denildiğinden mahalli idareler ve kamuoyunda idari vesayet yetkisi 

haksız bir şekilde ağır ve yaygın bir denetim olarak algılanmakta ve 

eleştirilmektedir. 

3. İdari vesayet yetkisi ile özerklik arasındaki hassas denge 

korunmalıdır. İdari vesayet yetkisinin mahalli idarelerin özerklikleri 

bakımından sınırlayıcı etkiler doğurması ülke bütünlüğü ve idare bütünlüğü 

açısından zorunlu bir denetim olarak kalması bakımından önemi büyüktür. 

Bu nedenle Anayasada açıkça düzenlenen idari vesayet yetkisi kanunlarda 

düzenlenirken dikkatli olunmalıdır. Ne mahalli idarelerin özerkliği 

zedelenmeli ne de ülke bütünlüğü göz ardı edilmelidir. Bu kapsamda idari 

vesayet yetkisinin idari niteliği yanında devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğü 

bakımından da önemi ihmal edilmemelidir. Bu kapsamda idari vesayet 

yetkisinde yerindelik denetimi gözardı edilmemelidir. Çünkü, idarenin 

sadece hukuka uygun hareket etmesi kamu yararının gerçekleşmesini her 

zaman sağlamaz. İdareden hukuka uygun olarak ve aynı zamanda isabetli 

ve yerinde hareket etmesi beklenir. Böylelikle mahalli kamu hizmetleri daha 

iyi yürütülür.  

4. İdari vesayet yetkisinin kullanılmasında mahalli idarelerin işleyişini 

aksatmamak amacıyla, gerek idari yargı yoluna başvurma usulünde gerekse 

merkezi idarenin doğrudan yetki kullandığı durumlarda, idari yargı önüne 

gelen uyuşmazlıkların bir an önce sonuçlandırılması bakımından İYUK Ek-2 

hükmü benzeri özel süreler öngörülmelidir. Böylelikle gerekli idari vesayet 
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denetimleri kullanılırken mahalli idareler bakımından gelecek şikayetler 

önlenmiş olacaktır. Diğer yandan bu şekilde merkezi idarenin mahalli 

idareler üzerinde kullandıkları yetkiler bir an önce yargısal karara 

bağlanarak mahalli idarelerin özerkliği korunmuş olacaktır. 

5. Valilerin ikili görevinden doğan sakıncaları önlemek için gerek 

mevzuatla gerekse valilere yönelik bilgilendirmeler yapılmalıdır. Bu 

kapsamda valilerin, il özel idaresi başı sıfatıyla yürüttükleri görevleri yerine 

getirirken bir mahalli idare organı olduklarının açıklıkla belirtilmesi 

gerekmektedir. 

6. Köy idaresinin organlarının organlık sıfatlarının sona erdirilmesi 

bakımından il ve ilçe idare kurullarının görevleri açık bir kanuni düzenleme 

ile kaldırılmalıdır. Bu kapsamda vali veya kaymakamın “bildirim kararı” ile bu 

görevin idare mahkemelerine verilmesi ve İYUK Ek-2 hükmünde öngörülen  

usule benzer bir düzenleme getirilmelidir. 

7. İdari vesayet denetiminin önceden yapılmasına önem verilmelidir. 

Bu şekilde mahalli idarelerin doğuracağı muhtemel zararlar 

engellenebileceği gibi mahalli idareler bakımından kamu hizmetinin 

yürütülmeye başlanması sonrasında hizmetin kesintiye uğraması da 

önlenebilir. Örneğin İngiltere’de yerel yönetimler tarafından çıkarılan 

düzenleyici işlemler ilgili bakanlık tarafından onaylanması gerekmektedir. 

Onay olmaksızın mahalli idarelerin yönetmelikleri yürürlük 

kazanamamaktadır. Bakanlık önceden hazırladığı çerçeve metinler620 örnek 

alınarak yönetmelik hazırlamalarını mahalli idarelerden isteyebilmekte ve bu 

çerçeve metin dışında getirilen düzenlemeleri çoğunlukla uygun 

                                                
620  İngiltere’de sağlık bakanlığı tarafından 1966 yılında çıkarılan bir çerçeve metin tüm ülkede 

hemen hemen hiçbir belediye tarafından tepkiyle karşılanmamıştır. Aksine Belediyelerin örnek 
yönetmelikten yararlanarak çıkardıkları yönetmeliklerle kamu hizmetini daha etkili yürüttükleri 
söylenebilir. Jones/Thompson, s. 540. 
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bulmamaktadır.621 Ülkemizde de tümüyle aynı olmasa da benzer teknikler 

uygulanabilir.622 

Yine İngiltere’de Yerel Yönetim Kanunu ile belediyelerin borçlanmaları 

ilgili bakanlığın onayı ile mümkün olabilmektedir. Bu şekilde önceden 

yapılacak bir denetim ile mahalli idarelerin belli şekilde karar alma ve 

uygulama yönünde zorunluluk içine girecekleri söylenebilir. Bu tedbirin yeni 

düzenlemeler ile kısmen sağlandığı görülmektedir. Belediye Kanununun 68. 

maddesi bu yönde getirilen bir düzenlemedir. 

8. İdari vesayet yetkisi sadece birel idari işlemlerle yapılmalıdır. 

Düzenleyici işlemler ile idari vesayet yetkisi kullanılmamalıdır. Fakat bu 

bakımdan oluşacak sorunları önlemek ve ülke genelinde mahalli idarelerin 

yeknesak uygulamalar getirmesini sağlamak amacıyla gerekli destek 

sağlanmalıdır. Bu amaçla örnek teşkil edecek çerçeve yönetmelik ve 

benzeri düzenlemeler hazırlanmalıdır. 

İdari vesayet denetimi, önceden alınacak tedbirlerle ve düzenleyici 

işlemler üzerinde yapılacak denetimle daha etkin kılınabilir. Aksi takdirde 

sayısı binleri aşan mahalli idareler ve her bir mahalli idare tarafından alınan 

sayısız idari kararlar dikkate alındığında idari vesayet denetiminin bireysel 

nitelikteki kararlar üzerinde yapılmasının ne kadar zor olduğu görülecektir. 

Nitekim Belediye Kanununda mülki amirlere, belediye kararlarına karşı idari 

vesayet yetkisini kullanma yönünde getirilen hükmün zorluğu uygulamada 

görülmektedir. Uygulamada mülki amirler belediye yasasının bu hükmünü 

işletememektedirler ve belediye kararlarının hukuka aykırılığı iddiasında 

bulunamamaktadırlar. Oysa idari yargı davalarına baktığımız zaman mahalli 

idareler tarafından alınan birçok kararın yargı organlarınca hukuka aykırı 

bulunarak iptal edildikleri görülmektedir. 

                                                
621  Jones/Thompson, s. 539 vd. 
622  Arslan, Süleyman, “Mahalli İdareler Üzerinde Merkezi İdareye Tanınan İdari Denetimin 

Kapsadığı Yetkiler”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, (Coşkun ÜÇOK’a Armağan), 
C.2, 1989, S.2, s. 78. 
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Bu çerçevede düzenleyici işlemler üzerinde yoğunlaşacak denetim 

sayesinde merkezi idare ile mahalli idareler arasındaki olumsuz hava 

ortadan kaldırılabilecektir. 

9. Mevzuatta mahalli idarelere çok sayıda görev verilmiştir. Özellikle 

belediye ve köylerin hemen her alanda yürütmek durumunda oldukları 

sayısız kamu hizmetleri bulunmaktadır. Bütün bu yetkilere karşın mahalli 

idarelere gerekli kaynak oluşturulmadığı gibi, en önemlisi mahalli idarelerin 

kamu hizmetlerini hangi usul ve esaslara dayanarak yürüteceklerini öngören 

ne gösterici, ne eğitici ne de zorlayıcı hükümler bulunmaktadır. Belediyelerin 

çoğu kamu hizmetlerini gereği gibi yürütmek için gerekli olan personel, bilgi 

ve tecrübeye sahip bulunmamaktadırlar. Belediyelerin önünde herhangi bir 

kamu hizmetinin yürütülmesi bakımından bir standart bulunmamaktadır. 

Merkezi idare, kamu hizmetlerinin daha etkin yürütülmesini ve ülke 

genelinde idari bütünlüğün sağlanmasını amaçlıyorsa yerine getirilmeyen 

veya getirilemeyen kamu hizmetlerini bıktırıcı bir şekilde denetlemek yerine 

her bir kamu hizmetinin yerine getirilmesi için gerekli standartları kanun 

düzeyinde tespit etmesi gerekmektedir.623 Böyle bir tespitten sonra hem 

mahalli idarelerden gelebilecek kötü sürprizler önlenecek hem de merkezi 

idarenin sıkı denetimine gerek kalmayacaktır. 

                                                
623  Bogason, Peter, “Denmark”, Central and Local Government Relations, Sage Publications, 

London, 1989, s. 52-54. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın konusu, Türk idare hukukunda idari vesayet yetkisidir. 

İdari vesayet yetkisi, idarenin bütünlüğü ilkesi kapsamında merkezi idarenin 

mahalli idareler üzerinde yaptığı idari denetimdir. İdari denetim olması 

itibariyle siyasi ve özellikle yargı denetiminden ayırt edilmelidir. İdari vesayet 

denetimi, hem usul hem esas hem de amaç bakımından diğer denetimlerden 

farklıdır. 

İdari vesayet denetimi, mahalli idarelerin özerkliğine zarar vermeyecek 

ölçüde sınırlandırılmalı buna karşın, idarenin bütünlüğünü bozmayacak ve 

mahalli idareleri denetimsiz bırakmayacak kadar etkin yapılmalıdır. 

İdari vesayet denetimi diğer idari denetimlerden farklı olarak özel bir 

denetim yetkisidir ve yalnızca il özel idareleri, belediyeler ve köyler üzerinde 

yani mahalli idareler üzerinde uygulanmalıdır.  

Anayasanın 127/5 hükmünün doğrudan idari vesayet yetkisini 

düzenlenmiştir. Bu nedenle idari vesayet yetkisi bu çalışmada Anayasanın 

sözkonusu hükmü çerçevesinde ele alınmıştır. 

Çalışmanın birinci bölümünde, genel olarak denetimden ve mahalli 

idareler üzerindeki denetim türlerinden bahsedilmiştir. İkinci bölümde idari 

vesayet denetiminin anlamı, kapsamı, amacı ve tarihi gelişimi hakkında 

bilgiler verilmiştir. Üçüncü bölümde, Türk idare hukukunda idari vesayet 

yetkisini kullanan makamlar ile üzerinde idari vesayet yetkisi kullanılan 

mahalli idare organları açıklanmıştır. Dördüncü ve son bölümde ise idari 

vesayet yetkisinin hangi şekil ve şartlarda kullanıldığı açıklanmıştır. Bu 

açıklamalar mevzuattaki somut örnekler ve yargı kararları ile 

zenginleştirilmiştir. 
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ABSTRACT 

The subject of this study is the power of administrative supervision in 

Turkish Administrative Law. The power of administrative supervision is the 

supervision of central administration over local administrations within the 

context of administrative integrity. Since it is an administrative supervision it 

must be distinguished from political supervision and especially judicial 

supervision. Administrative supervision is different in procedure, substance 

and purpose from other kinds of supervision. 

Administrative supervision must be restricted so as not to damage the 

authonomy of the local administrations however it must be made effectively 

to protect the administrative integrity and this restriction must not leave the 

local administrations without efficient supervision. 

Administrative supervision is a special supervision power which is 

different from other kinds of supervisions. This power should only be applied 

over local adminitrations i.e. special provincial administrations, municipalities 

and village administrations. 

Article 127/5 of the Constitution deals with the power of administrative 

supervision. For this reason, in this thesis the power of administrative 

supervision is examined within the framework of that provision of 

Constitution. 

The first chapter deals with supervision and types of supervision control 

over local adminisrations in general. The second chapter focuses on the 

meaning, scope, purpose and historical background of administrative 

supervision. The third chapter examines agencies which has power of 

adminintrative supervision and agencies which are subject to this supervision 

in Turkish administrative law. The conditions and requirements to use the 

power of administrative supervision are examined in the final chapter. These 

explanations are enriched  by examples in legislation and court decisions. 
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