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ÖZ 

Türk idari yapısında merkezi idare, idarenin bütünlüğünü sağlamak amacıyla yerel yönetimler üzerinde 

idari vesayet yetkisine sahiptir. İdari denetim türü olan idari vesayet, kanunla belirlenen istisnai bir yetkidir. İdari 

vesayet kavramıyla ilgili tartışmalara katkı yapmak amacıyla, bu çalışmada, Anayasa, kanunlar, yüksek 

mahkeme kararları ve Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı bağlamında, mülki idare amirlerinin belediye 

meclisi kararlarına karşı sahip olduğu idari vesayet yetkisi araştırılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda, iç ve dış 

denetimin yetersiz kalması sebebiyle belediye meclisi kararlarında idari vesayetin gerekli olduğu ve idari 

vesayetin nasıl kullanılacağına ilişkin soru işaretlerinin olduğu tespit edilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: İdari Vesayet, Mülki İdare Amiri, Belediye Meclisi Kararları 

 

Administrative Tutelage Supervision in Municipal Council Decisions of Civil Governors: A 

Research in the Context of Judicial Precedent and European Charter of Local Self Government 

Abstract 

In the Turkish administrative structure, the central administration has the authority of administrative 

tutelage over the local governments in order to ensure the integrity of the administration. Administrative 

Tutelage, which is the type of administrative supervision, is an exceptional authority determined by law. In order 

to make a contribution to the debate on the concept of administrative tutelage, this study investigated 

administrative tutelage supervision in municipal council decisions of civil governors in the context of the 

Constitution, the laws, the high court decisions and the European Charter of Local Self Government. This study 

found that administrative tutelage is required in the decisions of the municipal council due to insufficient internal 

and external supervision and there are questions about how to use administrative tutelage in the decisions of the 

municipal council. 
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1. GİRİŞ 

Merkezi idare, idari merkeziyetçiliğin sakıncalarını ortadan kaldırmak, yönetimde etkinliği ve 

verimliliği en iyi şekilde gerçekleştirmek, devletin yüklendiği çeşitli ekonomik ve toplumsal 

görevlerin yerine getirilmesini kolaylaştırmak amacıyla yerel yönetim birimlerine yasalarla tüzel 

kişilik kazandırarak, çalışma alanlarında bağımsız bir şekilde kendi organları eliyle karar alma ve 

uygulama olanağı tanınmıştır (Coşkun, 1976: 15). Ancak merkezi idare yerel yönetimlere bu yetkiyi 

tanımlarken kamu hizmetlerinde birliğin sağlanması, yerel ihtiyaçların yeterince karşılanması gibi 

amaçlarla denetleme yetkisini saklı tutmuştur. 

 

Bu denetleme ihtiyacı idarenin bütünlüğünü sağlama isteğiyle açıklanabilir. Anayasa’nın 123. 

maddesine göre “idare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür.” İdarenin bütünlüğü ilkesi demokrasinin 

bir gereğidir (Gözler, 2009: 195). Halkın iradesi, cumhurbaşkanı, milletvekilleri, başbakan ve 

bakanlarla aracılığıyla idareye nüfuz etmektedir. Ancak, başbakan ve bakanlar, parçalı yapıda olması 

nedeniyle idareye hakim olamıyorlarsa, halkın iradesinin de idareye yansıması mümkün değildir 

(Gözler, 2009: 195). Yerinden yönetim kuruluşları da seçimle göreve geldiklerinden demokratiklik 

açısından bir problemleri yoktur. Ancak, yerinden yönetim kuruluşlarında sadece belirli bir yörede 

ikamet eden kişilerin iradesi temsil edilir. Merkezi idarede ise bütün halk temsil edilir. Belirli bir 

yörede oturanların iradesi, halkın iradesine tabi olmalıdır (Gözler, 2009: 195). 



Devlet dışında kendi tüzel kişiliği bulunan yerinden yönetim kuruluşlarının devletin 

bütünlüğüne uygun şekilde hareket etmesini sağlamak amacıyla idari vesayet kavramı 

oluşturulmuştur. 

 

2012 yılında çıkarılan 6360 sayılı Kanun1 Türk yerel yönetim kurumları açısından bir dönüm 

noktası olmuştur. 2014 yılı yerel seçimleri sonrasında Türk yerel yönetiminde ikili bir yapılanma 

oluşmuştur. Buna göre yerel yönetimler 51 ilde il özel idaresi, belediye ve köy şeklinde varlığını 

devam ettirirken, 31 ilde yerel yönetim birimi olarak sadece büyükşehir belediyesi kalmıştır. Başka bir 

ifade ile bu bölgelerde tek kademeli mahalli idare birimine geçilmiştir. Dahası, Türkiye nüfusunun 

%75’i büyükşehir belediyesi olan bölgelerde yaşamaktadır (Şinik, 2013: 170). Büyükşehir 

belediyelerinin olduğu bölgelerde il özel idarelerinin ve köylerin kaldırılması sonucunda en önemli 

yerel yönetim birimi olarak büyükşehir belediyeleri ve belediyeler kalmıştır. Belediyelerin2  karar 

organı olarak belediye meclisleri, belediye organları arasında en önemlisidir. Belediye, hareketlerini 

belediye meclisi kararları ile şekillendirir. Bu yüzden belediye kurumu içerisinde denetim 

uygulanması gereken en önemli alan belediye meclisi kararlarıdır. Bu durum, belediye meclisi 

kararlarına karşı idari vesayet yetkisinin önemi ortaya çıkarmaktadır.  

 

Bu çalışmada, belediye meclisi kararlarına karşı mülki idare amirlerinin idari vesayet 

yetkisinin kapsamını, önemini ve gerekliliğini anlamak amacıyla; sırasıyla idari vesayet, işlemler 

üzerinde idari vesayet, belediye meclisi kararları üzerinde mülki idare amirlerinin idari vesayet yetkisi, 

mahkeme kararlarında belediye meclisi kararları üzerinde mülki idare amirlerinin idari vesayeti, 

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın belediye meclisi kararları üzerindeki idari vesayetine 

bakışı ve idari vesayet dışında belediyelerin denetimi konuları ele alınacaktır. 

 

2. İDARİ VESAYET DENETİMİ 

Anayasa’nın 127. maddesinde idari vesayet yetkisinin hangi amaçlarla ve hangi sınırla 

kullanılacağına yer vermiştir.  

 

“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.” 

 

Buna göre idari vesayetin kullanım amaçları, 

 Mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi 

 Kamu görevlerinde birliğin sağlanması 

 Toplum yararının korunması 

 Mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılanmasıdır. 

 

Bu amaçları gerçekleştirmek amacıyla idari vesayet yetkisi merkezi idareye verilmiştir. Yerel 

yönetimlere idari ve mali özerklik tanınmış olmasına karşın, 1924 yılından itibaren Anayasalarımızda, 

merkezi yönetime, yerinden yönetim kuruluşlarını denetleme yetkisi verilmiş bu yetki Anayasa’da 

idari vesayet olarak somutlaşmıştır (E:2008/28, K:2010/30). 

 

Danıştay’a göre idari vesayet; “ Bir kamu hukuku kurumu olan idari vesayet, merkezi idareye, 

yerinden yönetim idarelerinin icraya ilişkin bazı kararlarını, idari işlem ve eylemlerini kamunun ve 

yöre halkının çıkarları açısından denetleme amacıyla tanınmış sınırlı bir yetkidir (E: 1980/4070, 

K:1981/4814)3.” 

                                                            
1  6360 sayılı Kanun’da birçok madde için, 2014 yerel yönetim seçimleri sonrasında yürürlüğe gireceği 

belirtilmiştir. 
2 Bundan sonraki belediye ifadesiyle belediye ve büyükşehir belediyeleri kastedilecektir. 
3Aktaran Gözler ve Tan, 2013: 152 



 

İdare hukukçuları idari vesayeti çeşitli şekillerde tanımlamışlardır. Bunlardan bazılarına 

değinelim. Onar’a göre idari vesayet, merkezin merkez dışındaki idarelerinin icrai kararlarını ve idari 

fiil ve hareketlerini denetlemek ve gerektiğinde bozabilmek yetkisidir (Onar, 1960: 622). Arslan’a 

göre idari vesayet, merkezden yönetimin yerinden yönetim sistemi üzerinde kurulan idare ve 

kurumların eylem ve işlemlerini kanunla öngörülen sınır içinde denetlemek ve kararlarını bozabilmek 

yetkisidir (Arslan, 1978: 59).  

 

Yıldırım’a göre idari vesayet, kamu düzeni ve idarede bütünlüğü sağlamak için, kamu yararı 

amacıyla, yerinden yönetim idarelerinin işlemlerini denetleme yetkisidir (Yıldırım. 2005: 

30).Gözübüyük’e göre idari vesayet, yerinden yönetim kuruluşlarının, kendilerinin dışındaki, başka bir 

yönetsel kuruluş tarafından yasaların öngördüğü sınırlar içerisinde denetlenmesidir (Gözübüyük, 2008: 

100).  

 

Günday’a göre, idari vesayet, devletin bütünlüğü ve kamu hizmetlerinin ülke düzeyinde, 

uyumlu bir şekilde yürütülmesini sağlamak için, devlet tüzel kişiliğinin ve bu tüzel kişiliği temsil eden 

merkezi idarenin yerinden yönetim kuruluşları üzerinde sahip olduğu denetim yetkisidir (Günday, 

2011: 84). Gözler ve Kaplan’a göre idari vesayet, merkezi idarenin yerinden yönetim kuruluşlarının 

eylem ve işlemleri üzerinde kanunla öngörülmüş durumlarda sahip olduğu sınırlı bir denetim yetkisidir 

(Gözler, 2015: 115). 

 

İdari vesayet yetkilerinin kapsamı organlar ve işlemler üzerindeki idari vesayet yetkileri olmak 

üzere ikiye ayrılmaktadır. Çalışmamızda işlemler üzerindeki idari vesayet yetkilerinin üzerinde 

durulmaktadır. 

 

2.1. İşlemler Üzerinde İdari Vesayet Denetimi 

Merkez yönetimi bu yöntemi uygulayarak yaptığı denetimlerde, denetlenen organın 

işlemlerinin yasalara uygunluğunu ve yerindeliğini denetler ve kamu tüzel kişilerinin yasalara saygılı 

olmasını sağlar (Coşkun, 1976: 27).  İşlemler üzerindeki denetim, kamu tüzel kişisinin aldığı veya 

alacağı kararlara karşı vesayet makamlarının hareketine uygun bulunan tedbirlerin tamamını 

anlayabiliriz. Yerinden yönetime verilen özerklik derecesine göre ve vesayet makamına verilen idari 

vesayetin genişliğine göre yerinden yönetimin kararları idari vesayet denetimine tabi tutulur. Mahalli 

idarelerin almış olduğu kararlar içinde mali işlemler istisnasız her ülkede merkezi idarenin denetimi 

altındadır (Arslan, 1991: 511).  

 

Yerinden yönetim kuruluşlarının denetimi iki yönden olur. Birincisi yerinden yönetimin 

kanuna uygun olmayan tarzda karar almaktan veya yetkisi dışında faaliyette bulunmaktan korumaktır. 

Buna hukuka uygunluk denetimi denir. İkincisi ise, hukuki yönden doğru olsa bile, merkezi idarenin 

fikrine göre genel menfaatlere aykırı faaliyetlerde bulunmak veya kararlar almaktan yerinden yönetimi 

korumaktır (Arslan, 1991: 511). Buna da yerindelik yönünden denetim adı verilir. 

 

İdari vesayet denetimini uygulandığı zamana göre de ikiye ayırabiliriz: karardan önce yapılan 

denetim ve karardan sonra yapılan denetim. Karardan önce yapılan denetime örnek olarak ön izini, 

karardan sonra yapılan denetime örnek olarak da iptal, onama, düzeltme, erteleme, yeniden 

görüşülmesine isteme ve yargıya başvurmayı sayabiliriz. 

 

Ön İzin: Önceden izin alınması gereken durumlarda, vesayet makamı izin almadan bir karar 

alırsa alınan bu karar geçersiz olur. Bu durumda merkezi idare elindeki yetkileri kullanabilir  (Arslan, 

1991: 517). 

 

İptal: Yerinden yönetim kuruluşlarının aldıkları kararların, genel veya mahalli menfaate aykırı 

görülmesi veyahut mevzuata aykırı görülmesi halinde, vesayet makamı tarafından kararın bütün 



hukuki neticeleriyle birlikte ortadan kalkmasıdır (Onar, 1966: 627-628).Vesayet makamının bir kararı 

iptal etmesi durumunda, yerinden yönetim kuruluşunun yürürlüğe girmiş işleminin geçmişe yönelik 

olarak ortadan kaldırılması sonucunu doğurur. 

 

Onama: Onama, yerinden yönetim makamları tarafından alınan kararların, idari vesayet 

makamlarının incelemeye yetkili bulunduğu belirli işlere ait olması halinde hukukilik veya yerindelik 

denetimleridir. Onama iptalden farklı olarak, alınmış ama henüz yürürlüğe girmemiş kararlarla 

ilgilidir. Onama var olan işleme yürürlük kazandıran bir işlemdir. Onama işlemi için kanunlarda bir 

süre belirlenir. Bu süre içinde onama yapılmamış ise işlemin onandığı varsayılır (Gözler ve Kaplan, 

2015: 120).  Onay, yerinden yönetim idaresinin kararının bir unsuru değildir. Şu halde asıl işlemle 

yani yerinden yönetim idaresinin kararıyla merkezin onay kararı birbirinden ayrı birer işlemdir (Onar, 

1966: 625- 629). Vesayet makamı ile yerinden yönetim idarelerinin farklı kamu tüzel kişiliklerinin 

olması sonucunda buradaki işlemler birbirinden ayrılmıştır. 

 

Kararın Yeniden Görüşülmesini İsteme: Kimi durumlarda kanunlar, idari vesayet makamına, 

yerinden yönetim organlarının alınan kararın yeniden görüşülmesini isteme yetkisi verebilir. 5302 

sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nda bunun örneğini görmek mümkündür. 

 

Yargıya Başvurma Yetkisi: Vesayet makamına kanunlarla verilmiş olan vesayet yetkisi, bu 

kararlar aleyhine idari yargıya başvurmaktan ibaret olabilir. Anayasa Mahkemesi 2011 yılında önce 

aldığı kararlarında idari vesayet yetkisinin “yerinden yönetim kuruluşlarının organlarının kararlarına 

karşı idari yargıda dava açma” usulünde kullanılabileceğine dair bir ibare kullanmamış hatta bu 

şekilde kullanılacak bir idari vesayet yetkisinin Anayasa’da yer alan idari vesayet tanımına aykırı 

olacağına hükmetmiştir. Ancak 2011 yılı ve sonrası yıllarda aldığı kararlarda idari vesayet yetkisinin 

yargıya başvurma usulünde de kullanılabileceğine işaret etmiştir. 

 

Yürütmenin Durdurulması Yetkisi: Yerinden yönetim kuruluşları tarafından alınan kararların, 

kanunlarla yetkili idari vesayet makamı tarafından uygulanmasının geri bırakılmasıdır. 

 

Kamu Tüzel Kişinin Yerine Geçerek Karar Alma (İkame): Vesayet makamının yerinden 

yönetimler yerine karar alması veya yerinden yönetim organlarının aldıkları kararlar üzerinde 

değişiklik veyahut düzeltme yapabilmesidir. Vesayetin ağır şekli olan ikame, sadece çok özel 

durumlarda kullanılabilir. Esasen ikame idari vesayet yetkisinin kapsamında yer almaz. Bazı 

durumlarda mevzuat, yerinden yönetim kuruluşlarına karar alma ve davranışta bulunma 

yükümlülükleri yüklemiş olabilir. Buna rağmen, yerinden yönetim organları o kararı almakta veya 

davranışta bulunma konusunda ihmal gösterebilirler. Bu gibi durumlarda yerel yönetimlere yüklenmiş 

olan görevleri vesayet makamı yerine getirir. Bu yetkinin ikinci kullanım şekli de vesayet makamının 

yerinden yönetim idaresinin kararlarında düzeltme veya değişiklik yapabilmesi şeklinde ortaya çıkar. 

Anayasa Mahkemesi de bazı durumlarda vesayet makamının yerinden yönetim kuruluşların yerine 

geçerek işlem yapabileceğini kabul etmiştir. Anayasa Mahkemesi’nin bir kararına göre (E:2013/19, 

K:2013/100); 

 

“Vesayet makamlarınca bu yetki yerinden yönetim kuruluşunun işlemlerini iptal, onama, 

erteleme, izin verme, tekrar görüşülmesini isteme, düzeltme şeklinde kullanılabileceği gibi bunların 

organlarının kararlarına karşı idari yargı mercilerinde dava açma yetkisi şeklinde de kullanılabilir. 

Buna karşılık vesayet yetkisi kural olarak merkezî idareye, yerinden yönetim kuruluşları yerine 

geçerek icrai karar alma yetkisi vermez. Ancak, Anayasa Mahkemesi kararlarında da vurgulandığı gibi 

yerinden yönetim kuruluşlarının kanunla kendilerine verilen görevleri hiç yapmaması veya 

Kanunu’nun öngördüğü şekilde yapmaması gibi kamu yararının zorunlu kıldığı durumlarda kanunla 

öngörülmek kaydıyla, merkezî idareye yerinden yönetim kuruluşunun yerine geçerek karar alma 

yetkisi tanınabilir. 

 



…Kanunu’nun öngördüğü hal ve şartlarda özellikle merkezi idare ile idari vesayet ilişkisi 

içinde bütünleşen yerinden yönetim idare ve kurumlarının herhangi bir işlemi yapmamak hususundaki 

temerrüdü ya da ihmali hallerinde, denetimi makamının, asıl yetkili olan organ yerine geçeceği işlem 

yapması, idare hukuku öğretisinde genellikle paylaşılan bir görüştür.” 

 

Anayasa Mahkemesi daha eski tarihli bir kararında da istisnai durumlarda vesayet makamının 

resen işlem yapabileceğini kabul etmiştir (E.1984/12, K:1985/6): 

 

“Kural olarak vesayet makam doğrudan doğruya yerinden yönetim idaresi yerine geçecek bir 

işlem yapamaz. Ancak; idare hukuku öğretisinde çok sıkı kayıt ve temerrüt ve ihmali gidermek için 

vesayet makamı resen işlem yapma yetkisiyle donatılabileceği kabul edilmektedir.” 

 

Bu yetkinin genel amacı, yerinden yönetim idaresini, kanunen verilmiş bazı zorunlu görevleri 

yerine getirmeye veya alması gereken kararları almaya zorlamaktır (Arslan, 1991: 519). 

 

2.2. Belediye Meclisi Kararları Üzerindeki İdari Vesayet Denetimi 

5393 Sayılı Belediye Meclisi Kanunu’ndaki “Belediye Meclisi Kararlarının Kesinleşmesi” 

başlığı ile düzenlenen 23. maddeye göre; 

 

“Belediye başkanı, hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını, gerekçesini de belirterek yeniden 

görüşülmek üzere beş gün içinde meclise 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 on gün içinde idarî 

yargıya başvurabilir. 

 

Kararlar kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde mahallin en büyük mülkî idare 

amirine gönderilir. Mülkî idare amirine gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez.” 

 

Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nda meclis kararlarının kesinleşmesi hükmüne 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 meclisi ve ilçe 

belediye meclisi kararları, kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde mahallin en büyük 

mülkî idare amirine gönderilir. Mülkî idare amirine gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez. 

Büyükşehir belediye başkanı, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine idarî yargıya 

başvurabilir.” 

 

Bu iki düzenleme4ye göre, mülki idare amirlerinin belediye meclisi kararları üzerindeki idari 

vesayet yetkisi kanunla belirtilmiş özel durumlar dışında tamamen kaldırılmıştır. Sadece, belediye 

meclisi kararlarının yürürlüğe girebilmeleri, mülki idare amirine gönderilmesi koşuluna bağlı 

kılınmıştır. Aslında Anayasa Mahkemesi’nin 04.02.2010 tarihi itibari ile iptal edilmesinden önce 5393 

sayılı Kanunu’nun 23. maddesinin 5. fıkrasında ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 14. 

                                                            
4  Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediye Kanunu’nda kararların kesinleşmesi bölümündeki farkları 

sıralayacak olursak; 

1) Belediye başkanı meclisin kararlarını beş gün içinde iade edebiliyorken, büyükşehir belediye başkanı 

meclis kararlarını yedi gün içinde iade edebilmektedir.  

2) Kesinleşen meclis kararına belediye başkanı on gün içinde idari yargıya başvurabiliyorken, büyükşehir 

belediye başkanın kanunda belirlenmiş bir süre sınırı yoktur. Dolayısıyla genel dava açma süresi olan 

altmış gün içinde idari yargıya başvurabilir.  



maddesinin 5. fıkrasında “mülki idare amiri hukuka aykırı gördüğü kararlar aleyhine idari yargıya 

başvurabilir.” hükmü yer almaktaydı. Fakat bu hüküm iptal edilmiştir. Bu hüküm olmamasına rağmen 

mülki idare amiri belediye meclisi kararlarına karşı idari yargıya başvurabilecektir. Fakat açacağı iptal 

davasında menfaati ihlal koşulu olması gerekecektir. 

 

 

2.3. Mahkeme Kararlarında Belediye Meclisi Kararları Üzerindeki İdari Vesayet 

Denetimi 

Anayasa Mahkemesi 04.02.2010 tarihinde verdiği iki kararda, Anayasa’nın merkezi idareye 

127. maddenin 5. fıkrasındaki düzenleme ile tanıdığı idari vesayet yetkisinin hem 127. madde, hem de 

idarenin bütünlüğü ilkesinin düzenlediği 123. maddeye göre yerindelik denetimini kapsadığı 

gerekçesiyle idari vesayet yetkisini hukukilik denetimi ile sınırlayan yasal düzenlemeleri Anayasa’ya 

aykırı bulmuştur. 04.02.2010 tarihinde alınan kararlardan birinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 23. 

Maddesinin 5. fıkrasını, diğerinde de 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesinin 5. 

fıkrasını Anayasa’nın 123. ve 127. maddelerine aykırı bularak iptal etmiştir.  

 

İlgili iptal kararlarında Anayasa Mahkemesi Anayasa’nın 127. maddesinin 5. fıkrasında 

tanımlanan idari vesayet yetkisinin yasa koyucunun takdirine bırakılmadığına hükmetmiştir 

(E:2008/27, K:2010/29; E:2008/28; K:2010/30): 

 

“Bu fıkrada, merkezi yönetim yerel yönetimler üzerinde idari vesayet ' ... yetkisine sahiptir.' 

denilerek, merkezi idarenin yerel yönetimler üzerinde vesayet yetkisini kullanıp kullanmayacağı yasa 

koyucunun takdirine bırakılmamıştır. Ayrıca fıkradaki idari vesayet yetkisinin, hukuka uygunluk 

denetiminin yanında yerindelik denetimini de içerdiği açıktır. (…) 

 

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun beşinci fıkrasının iptali istenilen 23. maddesinde belediye 

meclisi kararlarının kesinleşme ve yürürlüğe girme yöntemi gösterilmektedir. 

 

Maddenin birinci fıkrasında, Belediye başkanının, hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını, 

gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere beş gün içinde meclise iade edebileceği; ikinci 

fıkrasında, yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden görüşülmesi istenip de belediye 

meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen kararların kesinleşeceği, üçüncü fıkrasında 

Belediye başkanının, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine on gün içinde idarî yargıya 

başvurabileceği, dördüncü fıkrasında kararların kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde 

mahallin en büyük mülkî idare amirine gönderileceği, mülkî idare amirine gönderilmeyen kararların 

yürürlüğe girmeyeceği, iptali istenilen beşinci fıkrasında mülkî idare amirinin hukuka aykırı gördüğü 

kararlar aleyhine idarî yargıya başvurabileceği, son fıkrasında ise kesinleşen meclis kararlarının 

özetlerinin yedi gün içinde uygun araçlarla halka duyurulacağı belirtilmektedir. 

 

5393 sayılı Kanunun belediye meclisi kararlarının kesinleşme ve yürürlüğe girme yönteminin 

gösterildiği 23. maddesinin iptali istenilen beşinci fıkrasında, merkezi idareye, belediye meclisi 

kararları aleyhine idari yargı mercilerine başvurma yetkisi verildiği görülmektedir. 

 

Açıklanan duruma göre, maddenin beşinci fıkrasında yer alan, 'Mülkî idare amiri hukuka 

aykırı gördüğü kararlar aleyhine idarî yargıya başvurabilir.' biçimindeki kuralın, merkezi idarece 

Anayasa'nın 127. maddesinde çizilen çerçeve içinde kullanılması gereken, idarenin bütünlüğü ilkesinin 

gerektirdiği bir vesayet yetkisini içermediği sonucuna varılmıştır. 

 

Bu nedenle, itiraz konusu kural Anayasa'nın 123. ve 127. maddelerine aykırıdır. İptali 

gerekir.” 

 



Anayasa Mahkemesi “yetkisine sahiptir” cümlesini bir zorunluk olarak ele almakta ve idari 

vesayet yetkisinin Anayasa’da “hukuka uygunluk” denetiminin yanı sıra “yerindelik denetimini” de 

içerir şeklinde düzenlenebileceğini belirtmektedir (Aydın, 2011: 959). Anayasa Mahkemesi, mülki 

idare amirlerinin illaki onama veya geri gönderme gibi etkili bir idari vesayet denetimi yetkisine sahip 

olması gerektiği düşüncesindedir (Gözler ve Kaplan, 2015: 198). Bu sebeple Anayasa Mahkemesi 

ilgili maddeleri iptal ederken bu iptal hükmünün bir yıl süre sonra yürürlüğe gireceğini açıklamıştır. 

Bu süreyi yasa koyucunun yeni bir hüküm çıkarması için bırakmıştır.  TBMM’nin Anayasa 

Mahkemesinin beklediği yönde bir değişiklik yapmaması üzerine Anayasa Mahkemesi’nin beklediği 

üzere mülki idare amirlerinin idari vesayet yetkisi artmamış, bilakis daha da azalmıştır. 

 

Mülki idare amirinin dava açma hakkının kanunlarda açıkça düzenlenmemesi, doğal olarak 

onların dava açamayacağı anlamına gelmez. Anayasa Mahkemesinin verdiği bu iptal hükmü 

sonrasında mülki idare amirleri, ancak İYUK’taki menfaat ihlali koşulu gerçekleştikten sonra dava 

açabileceklerdir. 

Danıştay 8. Dava Dairesi 2011 yılında verdiği bir kararında Anayasa Mahkemesi’nin aldığı 

kararları da yorumlayarak mülki idare amirlerinin belediye meclisi kararlarına karşı dava açabileceğini 

kabul etmiştir (E:2011/8483, K:2012/496): 

 

“… Anayasa Mahkemesi’nin 4.2.2010 gün ve E:2008/27, K:2010/29 sayılı kararı ile; 5393 

sayılı Belediye Yasasının "Meclis kararlarının kesinleşmesi" başlıklı 23. maddesinin 5. fıkrasında yer 

alan "Mülki idare amiri hukuka aykırı gördüğü kararlar aleyhine idari yargıya başvurabilir" kuralı iptal 

edilmiştir. Bu kararın gerekçesinde; bu kuralın, merkezi idarenin Anayasa’nın 127. maddesinde çizilen 

çerçeve içinde kullanması gereken bir vesayet yetkisini içermediği belirtilmiştir. Diğer bir anlatımla 

vesayet makamının yargı yoluna başvurmasında sakınca görülmemiş, klasik vesayet araçlarının 

yanında yetersiz kalacağı gerekçesine dayanılmıştır. 

 

Nitekim, Anayasa Mahkemesi’nin 7.2.2012 günlü Resmi Gazetede yayımlanan 3.11.2011 gün 

ve E:2011/11, K:2011/151 sayılı kararı ile 5393 sayılı Yasanın iptal edilen kuralına benzer nitelikte bir 

düzenleme içeren 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Yasasının 22. maddesinin ikinci fıkrasının iptali 

istemi ise reddedilmiştir. Bu kararın gerekçesinde ise; vesayet makamlarının vesayet yetkisini, mahalli 

idarelerin işlemlerini iptal, onama, erteleme, izin verme, tekrar görüşülmesini isteme ve düzeltme 

şeklinde kullanabileceği gibi mahalli idare organlarının kararlarına karşı idari yargı mercilerinde dava 

açma yetkisi şeklinde de kullanabileceğine işaret edilmiştir. 

 

Alıntısı yapılan kararlar birlikte değerlendirildiğinde; merkezi idarelerin, vesayet yetkisini 

kullanabilecekleri nitelikteki mahalli idare organlarının kararlarına karşı kendi tasarrufları ile 

oluşturacakları inceleme ve değerlendirme yetkisinin kullanılma yöntemlerinin neler olduğu 

belirlenerek bu yöntemlerin yanı sıra dava yolu ile de vesayet yetkisinin kullanılma olanağı bulunduğu 

belirlenmiştir. 

…Anayasa Mahkemesi’nin son kararı ile mülki idare amirlerinin vesayet yetkisine sahip 

olduğu mahalli idare organlarının kararlarına karşı yargı yoluna başvurulabileceği kabul edilmiş 

olması karşısında, vesayet yetkisi bir anlamda hukuken denetleme yetkisi ve olanağı bulunmayan 

işlemlere yönelik olarak 5442 sayılı Yasadan doğan genel yetki, görev ve sorumlulukları kapsamında 

hukuki denetimi sağlamak üzere idari yargıyı harekete geçirme hakkının bulunmadığı hukuken kabul 

edilebilir değildir.” 

 

Danıştay bu kararında Anayasa Mahkemesi içtihatlarını inceleyerek mülki idare amirlerinin 

dava açma yetkisine sahip olduğunu kabul etmiştir. Fakat mülki idare amirlerine kanunla idari vesayet 

yetkisi tanınmadığından dolayı, idare mahkemeleri mülki idare amirlerinin açtıkları davaları ehliyet 

yönünden eksikliği gerekçe göstererek reddedebilmektedirler5. 

                                                            
5 Sivas İdare Mahkemesi, 12.08.2011, E: 2011/1172, K:2011/1074,  Sivas İli, Kangal ilçesi, Malatya Yolu, Deve 

köprüsü mevkii 4. km'de bulunan işletmeye bar ve birahane işletmeciliği ruhsatı verilmesine ilişkin Belediye 



 

Danıştay İdari İşler Kurulu 2009 yılında verdiği iki kararında idari vesayet yetkisinin iptal 

davası açmak suretiyle kullanılmasının bir vesayet denetimi sayılıp sayılmayacağı konusunun tartışma 

konusu olduğunu belirterek, Anayasa 127. Maddesinde yer alan amacı gerçekleştirmek için idari 

vesayet denetiminin yerindelik denetimi yapılmadan asla yapılamayacağına hükmetmiştir (E:2009/7, 

K:2009/14; E:2009/15, K:2009/19). Ayrıca aynı kararlarında Danıştay, yargısal denetimin yerindelik 

denetimini içermediğini savunmaktadır. 

 

Anayasa Mahkemesi 2011 yılından önce verdiği kararlarda, merkezi yönetimin dava açma 

yoluyla idari vesayet yetkisini kullanmasını etkisiz bir denetim olarak nitelemiş ve buna ilişkin yasal 

düzenlemeler de iptale konu olmuştur. Fakat Anayasa Mahkemesi’nin idari vesayetin hangi usullerde 

kullanılabileceği konusunda yorum değişikliğine gittiği görülmektedir. Şöyle ki, Anayasa Mahkemesi, 

2007, 2008 ve 2010 yılında aldığı kararlarda idari vesayet yetkisinin “düzeltme, onama, erteleme, izin, 

tekrar görüşülmesini isteme, düzeltme” usullerinde kullanılabileceğini belirtirken, 2011, 2012, 2013 ve 

2014 yıllarında aldığı kararlarda, bunlara ek olarak “yerinden yönetim kuruluşlarının organlarının 

kararlarına karşı idari yargıda dava açma” yetkisini de idari vesayet yetkisi kapsamında 

değerlendirmiştir. Yukarıda değindiğimiz üzere Belediye ve Büyükşehir Belediyesi Kanunları’nda 

2010 yılında iptal edilen “Mülki idare amiri hukuka aykırı gördüğü kararlar aleyhine idari yargıya 

başvurabilir.” hükmü sonrasında yasa koyucu Anayasa Mahkemesi’nin istediği şekilde idari vesayeti 

daha da arttırıcı yeni bir düzenleme gerçekleştirmemesi üzerine, Anayasa Mahkemesi de bu yöndeki 

tutumunu değiştirerek dava açmanın da idari vesayet yetkisi kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine 

hükmetmiştir. 

 

Sivas İdare Mahkemesinin örneğinde olduğu gibi mülki idare amirlerinin ehliyetsizlik 

yönünden reddedilmemeleri adına mahalli idare kanunlarında en azından idari yargıya başvurabilme 

yetkilerinin belirtilmesi gerektiği açıktır. 

 

2.4. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın Belediye Meclisi Kararları Üzerindeki 

İdari Vesayet Denetimine Bakışı 

Yerel Yönetimler Özerklik Şartı adıyla Türkçe’ye çevrilmiş olan belge bir uluslararası 

sözleşmedir. Avrupa Konseyi’ne üye olan 47 devletten 43’ü Şartı hem imzalamış, hem de onaylayarak 

iç hukuk yönünden bağlayıcı hale getirmiştir6. Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Türkiye tarafından 

1988’de imzalanmış, 1992’de, 3723 sayılı yasa ile onaylanmıştır7. 

 

Türkiye, Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın onaylayıp iç hukuku açısından “bağlayıcı” 

duruma getirdiği için, yerel yönetimlerle ilgili yasa tasarılarında ve yasalarda, Avrupa Yerel 

Yönetimler Özerklik Şartı’nın maddelerinden bir bölümüne uyulması doğrultusunda çaba harcandığı 

gözlemlenmektedir8(Keleş, 2011: 509). Peki Şart, belediye meclisi kararlarına karşı idari vesayet 

konusunda hangi ifadeleri kullanmıştır? 

 

                                                                                                                                                                                          
Başkanlığı işleminin iptali istemiyle açılan davada; mülki idare amirinin idari vesayet denetimine tabi olmayan 

işlemlerden olan dava konusu işlemin iptalini istemede dava açma ehliyeti bulunmadığından, dava ehliyet 

yönünden reddedilmiştir. Fakat yukarıda da belirtiğimiz üzere Danıştay bu kararı bozmuştur. 
6 Bu 43 devletten birçoğu, kendi özellikleri ve çıkarları doğrultusunda Sart’ın kimi maddelerine çekinceler 

koydukları görülmektedir (Keleş, 2013: 34). 
7Anayasa’nın 90. maddesine göre, uluslararası anlaşmalar yalnız kanunla onaylanır. 
8Anayasa’nın 90. maddesinde “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası 

andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda 

milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.” ifadesi yer aldığından iç hukukta temel hak ve özgürlüklerle ilgili 

yapılacak yasal düzenlemeler Şart’ın kurallarıyla çeliştiği takdirde, Anayasa’ya göre uyulması gereken kurallar 

Şart’ın kuralları olacaktır. Ancak Şart’a koyulan çekinceler bu durumun istisnasıdır. Türkiye’nin Sart’ın 10 kadar 

madde ve fıkrasına çekince koyduğu yani, kendisini bu kurallarla bağlamaktan kaçındığı gözlemlenmektedir. 



İdari vesayete ilişkin hükümler, Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın 8. maddesinde yer 

almaktadır9. Burada, merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerindeki yönetsel denetim ve gözetim 

yetkisinin, eylem ve işlemlerinin yalnızca hukuka uygunluk yönünden kullanılabileceğini öngörmekte, 

yerindelik denetimine izin vermemektedir (AYYÖŞ, m.8). Bu durum kural olmakla birlikte, özel 

durumlarda yerindelik denetiminin yolu da açık tutulmuştur (Keleş, 2010: 15).Bu da, üst düzeydeki 

yönetimlerin uygun görecekleri görevleri onlar adına yerel yönetimlerin yerine getirmeleri durumunda 

yapılması söz konusu olan yerindelik denetimidir. 

Avrupa Konseyi, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na uyulmasını sağlamak amacıyla, 

Avrupa Bölgesel ve Yerel Yönetimler Kongresi 10  örgütüyle, üye ülkelerin yerel yönetimlerini 

yönlendirir. Kongre vasıtasıyla, üye ülkeleri izler, denetler ve yerel yönetim sistemlerini belli ilkeler 

doğrultusunda değiştirmeye teşvik eder (Güler, 2005: 35). Kongre 1997, 2005, 2007 ve 2011 

yıllarında Türkiye için tavsiye kararları almıştır11. Avrupa Bölgesel ve Yerel Yönetimler Kongresi, 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda yer alan iç ve dış denetimin yeterli olacağına 

dikkat çekmekle birlikte (Knape ve Van Staa, 2011: 11), tavsiye kararlarında idari vesayet konusu ile 

ilgili eleştirileri ve beklentiler şöyledir: 

 

Türk Anayasası’nın 127. maddesinde ve diğer kanunlarda karşılığı bulunan idari vesayet 

yetkisi, Türk yerelleşme projesinde bir engel oluşturmaktadır. Bu sebeple, yerelleşmeye ilişkin 

anayasal reform gerçekleştirilmeli ve idari vesayet yetkisi kaldırılmalıdır. Kongre özellikle Türk 

Anayasası’nın 127. maddesinin 5. fıkrasının değiştirilmesi üzerinde durmaktadır. Kongre’nin istediği, 

bu fıkranın, örneğin, “Yerel yönetimler idari ve mali özerkliğe sahip kuruluşlar olarak, yerellik ilkesi 

gereklerine göre denetlenir.” gibi bir biçime dönüştürülmesidir (Güler, 2005: 42). Bu da idari vesayet 

kurumunun en azından terminolojik olarak kaldırılması anlamına gelmektedir.  

 

3. İDARİ VESAYET DIŞINDA BELEDİYELERİN DENETİMİ 

İdari vesayet denetimi kapsamının dışında da belediyeler denetime tabi tutulmaktadır. Bu 

denetimleri iç denetim, dış denetim olarak ikiye ayırabiliriz 

 

3.1. İç Denetim 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 63. maddesine göre iç denetim; 

kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve 

verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla 

yapılan bağımsız ve nesnel güvence sağlayan danışmanlık faaliyetidir (2014 Yılı Mahalli İdareler 

Genel Faaliyet Raporu, s. 159).  

 

Mahalli idarelerde iç denetçi olabilecek kişiler 5018 sayılı Kanunu’nun geçici 5. maddesinde 

belirtilmiştir. Buna göre: 

 

“Sayıştay Denetçisi, Başbakanlık Müfettişi, Yüksek Denetleme Kurulu Denetçisi, Maliye 

Müfettişi, Hesap Uzmanı, Bütçe Kontrolörü, Muhasebat Kontrolörü, Gelirler Kontrolörü, Millî Emlak 

                                                            
9 “Yerel Makamların Faaliyetlerinin İdari Denetimi 

MADDE 8- 1- Yerel makamların her türlü idari denetimi ancak kanunla veya anayasa ile belirlenmiş durumlarda 

ve yöntemlerle gerçekleştirilebilir. 

2- 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. 

3- Yerel makamların idari denetimi, denetleyen makamın müdahalesinin korunması amaçlanan çıkarların 

önemiyle orantılı olarak sınırlandırılmasını sağlayacak biçimde yapılmalıdır. (Türkiye’nin çekince koyduğu 

paragraf)” 
10  Kongre’nin rolü, yerel ve bölgesel demokrasinin düzeyini güçlendirmek, yerel ve bölgesel yönetişimi 

geliştirmek ve bunların özerkliklerini güçlendirmektir (Erbay ve Akgün, 2013: 124). 
11The Congress of Local and Regional Authorities: Recommendation 29 (1997), Recommendation 176(2005), 

Recommendation 229 (2007), Recommendation 301(2011) 



Kontrolörü, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye İşletmeleri Kontrolörü, Hazine Kontrolörü kadrolarında 

çalışmakta olanlar ile daha önce en az beş yıl bu görevlerde bulunanlar, kamu idarelerinde İç Denetçi, 

Bakanlık, Müsteşarlık, Başkanlık ve Genel Müdürlüklerde Müfettiş veya Kontrolör olanlar ile daha 

önce en az beş yıl bu görevlerde bulunanlar, kendi idarelerinde, özel bütçeli idarelerde, mahallî 

idarelerde ve sosyal güvenlik kurumlarında İç Denetçi, Muhasebe, Millî Emlak ve Vergi Denetmenleri 

ile bu görevlerde daha önce en az beş yıl bulunanlar, özel bütçeli idareler ile mahallî idarelerde; 

Belediye Müfettişi ve Hesap İşleri Murakıbı olanlar ile bu görevlerde daha önce en az beş yıl 

bulunanlar, mahallî idarelerde İç Denetçi, olarak 31.12.2007 tarihine kadar atanabilirler.” 

 

Bu metin dikkatli bir biçimde incelendiğinde, belediye iç denetçilerinin ancak, merkezi idare 

veya merkezi idareye yardımcı kuruluşlarda çalışmış, belli bir tecrübeye sahip kişilerin olabilecekleri 

görülmektedir.  

 

Anayasa’nın 127. maddesinde tanımlanan idari vesayet yetkisi de merkezi idarenin mahalli 

idareler üzerinde sahip olduğu yetki olduğundan, merkezden, belediyelere atanan iç denetçileri de idari 

vesayet denetiminin uygulayıcıları olarak düşünülebilir. 

İç denetçiler mahalli idarelerin iş ve işlemlerinin hukuka uygunluk, mali denetim ve 

performans denetimini yürütmektedirler (2014 Yılı Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu, s.159). 

  

Bu denetçilerin atanmasına, 5018 sayılı Kanunu’nun geçici 5. maddesi ile başlanmıştır. Bu 

madde 22.12.2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Dolayısıyla 2005 yılında çıkarılan İl Özel İdaresi 

Kanunu ve Belediye Kanunu ile merkezi idarenin mahalli idareler üzerinde azalan denetimin madde 

ile arttırılmaya çalışıldığı söylenebilir.  

 

2009 – 2014 yılları arasında belediyelerin iç denetçi kadro sayısı ve bu kadrolarının 

doluluklarını gösteren tablolar aşağıdadır12. 

 

 
 

Bu veriler incelendiğinde belediyelere tahsis edilen iç denetçi kadrolarının doluluk oranlarının 

%50’nin altında olduğu gözlemlemekteyiz. Ayrıca 2015 yılı verilerine göre, Türkiye’de var olan 1397 

adet belediye için tahsis edilen iç denetçi kadro sayısı 512’dir.  Her belediyeye bir adet iç denetçi 

tahsis edilse bile belediyelerin %36’sı denetlenebilme potansiyeline sahiptir. Fakat 512 kişilik 

kadronun da 217’sinin doldurulduğunu düşününce belediyelerin yalnızca %15’inin denetlenebilmesi 

mümkün kılar. 

 

3.2. Dış Denetim 

5018 Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu’nun 68. maddesine göre dış denetim, Sayıştay 

tarafından harcama sonrası yapılan denetimdir. Sayıştay tarafından yapılacak harcama sonrası dış 

denetimin amacı, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu 

                                                            
12 Bu tablolar MİGM Yıllık Genel Faaliyet Raporları dikkate alınarak hazırlanmıştır. 

Yıllar
Tahsis Edilen 

Kadro Sayısı

Doldurulan 

Kadro Sayısı

Doluluk 

Oranı

2009 515 203 39%

2010 515 253 49%

2011 684 252 37%

2012 701 238 34%

2013 512 186 36%

2014 512 199 39%

2015 512 217 42%



çerçevesinde, yönetimin malî faaliyet, karar ve işlemlerinin; kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve 

planlara uygunluk yönünden incelenmesi ve sonuçlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine 

raporlanmasıdır. Aşağıdaki kurum denetim kapsamına alınan kurumların sayılarının yer aldığı tablolar 

yer almaktadır (2014-2015 Yılı Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu): 

 
 

 
Sayıştay Başkanlığınca 2015 yılı denetim döneminde 51 adet il özel idaresi, 30 adet 

büyükşehir belediyesi, 19 adet büyükşehire bağlı kuruluş, 51 adet il belediyesi olmak üzere toplam 

1.481 mahalli idareden 151 adet mahalli idare denetim programına alınmıştır. Ayrıca 2014 yılı 

denetim programı kapsamında 88 ilçe belediyesi, 24 belediye şirketi ve 4 il özel idare şirketi 

denetlenmiştir. 

 

Sayıştay tarafından yapılan dış denetim mevcut il özel idarelerin, Büyükşehir ve il 

belediyelerinin tamamını kapsamaktadır. Fakat büyükşehir bağlı kuruluşu, ilçe ve belde 

belediyelerinin Sayıştay tarafından denetlenmesinde sayısal olarak büyük eksiklikler bulunmaktadır. 

 

Mahalli idareler üzerinde gerçekleştirilen iç ve dış denetimin sayısal boyutları incelendiğinde, 

iç denetçi kadrolarının büyük çoğunluğunun boş kaldığı, dış denetimin hususunda ise, ilçe 

belediyelerinin denetiminde birçok eksiklikler bulunduğunu görmekteyiz.  

 

İç ve dış denetime ilişkin bu bölüm MİGM’nin Genel Yıllık Faaliyet Raporundaki veriler ile 

hazırlanmıştır. Bu faaliyet raporlarında dikkat çeken diğer bir nokta da iç denetim, dış denetim ve 



İçişleri Bakanlığı’nca yapılan denetime yer verilen bu raporlarda mülki idare amirleri tarafından 

yapılan denetimlere ve bu denetimlerin sayısal rakamlarına ilişkin bilgi verilmemesidir.  

 

Bence, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, hazırladığı yıllık faaliyet raporlarında, mülki idare 

amirlerinin kullandığı idari vesayet denetimine yer vermelidir. Mülki idare amirlerinin onanmasına 

tabi tutulan işlemlerin kaç tanesinin onaylanmadığı, mahalli idarelerin kaç tane kararı idari yargıya 

götürüldüğü; bu kararların niteliği itibariyle sınıflanması gibi verilere dayanılarak, idari vesayet 

yetkisinin hangi alanlarda somutlaştığına dair genel veri tabanı oluşturulmalıdır. Oluşturulacak veri 

tabanı, idari vesayet konusunda çıkarılabilecek yasalarda referans olabilir. 

 

4. SONUÇ 

Anayasa Mahkemesi’nin 2010/29 ve 2010/30 sayılı kararlarında mülki idare amirlerinin 

hukuka aykırı gördüğü belediye meclisinin kararlarına karşı idari yargıya başvurabilme yetkisini 

kaldıran düzenleme, mülki idare amirlerinin belediyeler üzerindeki idari vesayet denetimini azalmıştır. 

Anayasa Mahkemesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye 

Kanunu’nun meclis kararlarının kesinleşmesi bölümünde yer alan “mülki idare amiri hukuka aykırı 

gördüğü kararlar aleyhine idari yargıya başvurabilir.” hükmünü iptal etmiştir. Gerekçe olarak da bu 

ifadenin Anayasa’da yer alan idari vesayet tanımını tam anlamıyla karşılamadığını göstermiştir. 

Anayasa Mahkemesi’ne göre idari vesayet yetkisinin yalnızca hukuka uygunluk denetimi şeklinde 

yargı eliyle gerçekleşmesi idarenin bütünlüğü ilkesini zayıflatmaktadır. Anayasa Mahkemesi, idari 

vesayet yetkisinin, Anayasa’da yer alan şekliyle hukuka uygunluk denetiminin yanı sıra yerindelik 

denetimini de içerdiğini savunmaktadır.  

 

Yukarıda belirtilen sebeplerden ötürü Anayasa Mahkemesi mülki idare amirlerinin belediye 

meclisi kararlarına karşı dava açma yetkisini kaldırırken yerine daha kapsamlı bir idari vesayet 

yetkisinin koyulması gerektiğini belirtmiş ve yasa koyucunun yeni bir düzenleme getirebilmesi 

amacıyla, iptal hükmünün 1 yıl sonra yürürlüğe konacağını belirtmiştir. Fakat 1 yıl içinde yasama 

organı konuyla alakalı bir düzenleme yapmamıştır. 

 

Anayasa mahkemesi tarafından verilen iptal hükmünün bir yıl sonra yürürlüğe girmesi 

sonucunda; mülki idare amirleri, belediye meclisi kararlarına karşı, ancak İdari Yargılama ve Usulü 

Kanunu’ndaki menfaat ihlali koşulu gerçekleştikten sonra dava açabileceklerdir. Bununla birlikte, 

Anayasa Mahkemesi mülki idare amirlerinin dava açma hükmünü iptal ederken yaptığı yorumlamalar 

sebebiyle Danıştay mülki idare amirlerinin kanunda ibare yer almasa bile dava açma ehliyetlerinin 

olduğu kabul etmektedir (E:2011/8483, K:2012/496). Oysaki idari vesayet yetkisi istisnai bir yetkidir 

ve ancak kanunla belirtilen özel durumlarda uygulanabilir. 

 

Avrupa Bölgesel ve Yerel Yönetimler Kongresi ise, yerel yönetimler kanunlarında iptale 

sebep olan, Anayasa’nın 127. maddesinde yer alan idari vesayet yetkisinin AYYÖŞ’a uyum sürecinde 

bir engel olduğunu belirtmekte ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda yer alan 

iç ve dış denetimin yeterli olacağına dikkat çekmektedir (Knape ve Van Staa, 2011: 11). 

 

Oysa Kongre’nin işaret ettiği iç ve dış denetimine ilişkin yaptığımız araştırmalar, bize, iç 

denetim kadrolarının yarısından fazlasının boş olduğu ve dış denetim olarak adlandırılan Sayıştay 

denetiminin de ilçe ve belde belediyelerin yarısından fazlasına uygulanamadığını göstermektedir. 

 

AYYÖŞ’nin 3. maddesinin 2. fıkrası gereğince, yerel yönetimlerin, saydam, hesap verebilir 

bir yapıda olması gerekmektedir (Keleş, 2011: 509). Hesap verilebilirlik ve şeffaflık konusunda iç ve 

dış denetimin de yetersiz olduğu göz önünde tutulursa, idari vesayet yetkisinin önemi ortaya 

çıkmaktadır. 

 



Anayasa Mahkemesi tarafından verilen yukarıda değindiğimiz 2 iptal kararı ve yerel yönetim 

ile ilgili mevzuatlardan ötürü idari vesayet uygulamalarında belirsizlikler yaşanmaktadır. Konu ile 

ilgili önerilerimiz aşağıdadır. 

 İdari vesayet yetkisi ancak kanunla belirlendiğinden uygulanacak vesayet yetkisinin araçları 

ve kapsamı belirtilmelidir. 

 Anayasa Mahkemesi idari vesayet yetkisi kapsamında değerlendirilen bir kanunu iptal 

etmeden önce, idari vesayet yetkisinin sınırlarının belirlenmesinde, kanun koyucunun 

takdirinin olduğunu göz önüne almalıdır. 

 Yeni kabul edilecek kanun tasarıları hazırlanırken bu Kanunu’nun uygulayıcıları olan mülki 

idare amirlerinin, yerel yönetim birimlerinin ve yüksek mahkemelerin görüşleri alınmalıdır13. 

 Alınan görüşler doğrultusunda vakit kaybetmeden gerekli düzenlemeler yapılmalı bu belirsiz 

duruma son verilmelidir. 
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