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     ÖNSÖZ 

 

‘Kamu Yönetimi” başlıklı bu çalışma, İstanbul Üniversitesi’nin Açık ve Uzaktan Eğitim 

Fakültesi Kamu Yönetimi bölümü öğrencileri için hazırlanmıştır. Bölümle aynı adı taşıyan bu 

derste, Anayasa ve diğer mevzuat çerçevesinde genel hatlarıyla Türk kamu yönetiminin örgütsel 

yapısı ele alınacaktır. Çalışmada, ilk olarak yönetim kavramı ve kamu yönetimi ile özel yönetim 

arasındaki benzerlikler ve farklılıklar üzerinde durulmuştur. Ardından ise 1982 Anayasasında 

Türkiye’nin yönetim yapısına hâkim ilkeler incelenmiş, devamında ise merkezi yönetim ve 

yerinden yönetim teşkilatları ele alınmıştır. Hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşları (kamu 

kurumları), TRT, Kamu Denetçiliği Kurumu gibi örnekler üzerinden daha ayrıntılı olarak 

anlatılmıştır.  Konuyla ilgili yararlanılan kaynaklar ise kitabın sonunda verilmiştir. 
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KISALTMALAR 
BDDK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Üst Kurulu 

BİO: Bağımsız İdari Otoriteler 

DPT: Devlet Planlama Teşkilatı 

EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 

GAP: Güneydoğu Anadolu Projesi  

GSYİH: Gayri Safi Yurt İçi Hâsılat 

GSMH: Gayri Safi Milli Hâsılat 

KAYA: Kamu Yönetimi Araştırması Projesi  
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YAZAR NOTU 
 

 
 
Sevgili öğrenciler, ileriki dönemlerde ‘Kamu Personel Yönetimi’, “Yerel Yönetimler” gibi 
dersler bulunduğundan bu çalışmada bazı konuların ayrıntılarına girilmemiştir. Çalışmada 
özellikle mezuniyet sonrası yararlanacağınız, mutlaka bilgi sahibi olmanız gereken konulara 
ağırlık verilmiştir. 
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1. GENEL OLARAK YÖNETİM VE KAMU YÖNETİMİ KAVRAMLARI 
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 

 Bu bölümde ilk olarak Yönetimi Kavramı açıklanacaktır. Ardından ise  Kamu yönetimi ve 

Özel Yönetim üzerinde durulacaktır. Kamu Yönetimi ve Özel Yönetim arasındaki 

benzerlikler  ve farklılıklara da burada değinilecektir. Kamu yönetiminin büyümesi aslında 

devletin büyümesinin bir sonucudur. Bu nedenle bu bölümde devletin büyümesi ve sebepleri  

üzerinde de durulacaktır. Kamu yönetimi düşüncesinin gelişimi ve Türk kamu yönetiminin 

gelişimi de bu bölümde anlatılacaktır. Kamu yönetimini incelemede başlıca yaklaşımlar da bu 

bölümün içeriğinde yer almaktadır.  
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 

1.Kamu Yönetiminin unsurları nelerdir? Açıklayınız. 

2.Kamu Yönetimi ile Özel Yönetim arasında ne fark vardır? 

3. Kamu Yönetimini incelemede kullanılan başlıca yaklaşımlar nelerdir? 

4.Devletin Büyümesinin Sebep ve Sonuçları nelerdir?  

5. Türk Kamu Yönetiminin Gelişimi ne yönde ilerlemiştir. 
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 

Konu Kazanım Kazanımın nasıl elde 
edileceği veya 
geliştirileceği 

Yönetim Kavramı Kamu Yönetimi Ve Yönetim 
Kavramlarını 

Kavrayabilmek. 

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 

Kamu Yönetiminin Tarihsel 
Gelişimi 

Kamu Yönetiminin Tarihsel 
Süreç İçerisindeki 

Gelişimini Öğrenilecektir. 

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 

Kamu Yönetimi Ve Özel 
Yönetim 

Kamu Yönetimi Ve Özel 
Yönetimler Arasındaki 

Benzerlikler Öğrenilecektir. 

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 

Kamu Yönetimini 
İncelemede Başlıca 

Yaklaşımlar 

Kamu Yönetimini 
İncelemede Başlıca 

Yaklaşımların Kavramak 

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 
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Anahtar Kavramlar 

Kamu Yönetimi, Özel Yönetim, Kamu Yönetimi Düşüncesi, Durumsallık Yaklaşımı, Sistem 
Yaklaşımı 
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Giriş 

Bu bölümde Kamu Yönetimi hakkında genel bilgiler verilecektir. Kamu yönetiminin 
tarihsel süreç içerisindeki gelişimi anlatıldıktan sonra Kamu Yönetimini incelemede başlıca 
yaklaşımların neler olduğu anlatılacaktır. 
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1.1. Yönetim Kavramı 

Yönetim, önceden belirlenmiş amaçları gerçekleştirmek için gerekli olan araçlarla 

ilgili bir etkinlik ya da süreçtir. Kmi Batı dillerinde management ve administration olarak 

ayrılan kavramların her ikisi de Türkçede “yönetim sözcüğüyle karşılanmaktadır1 . Batı 

dillerinde “administration” sözcüğü giderek devletle ilgili yönetme işlerine yönelik 

kullanılırken, “management” sözcüğü, özel sektörde yönetme işlemlerini ifade etmeye 

yönelmiştir2. Yönetim, belirli amaçlara ulaşmak için bir otorite yapılanması içinde işbirliği 

yapan insanların etkinlikleri olarak da tanımlanabilir. Yönetim, planlama, örgütlenme, 

personel alma, yönlendirme, eş güdümleme, denetleme ve bütçeleme gibi işlevlerden oluşur. 

Bir bilim dalı olarak yönetim bilimi ise, konusu yönetimin evrensel öğeleri, süreçleri, 

örgütleri olan; yönetsel olayları, davranışları ve kuruluşları inceleyen; alanı kamu, özel ya da 

üçüncü sektör örgütleri olan akademik bir uğraştır3.  

1.2. Kamu Yönetimi 

Kamu yönetimi, bütün bir toplumun iç içe girmiş ve çoğu kere de birbirleriyle çelişen 

sorunları arasında işleyen, kamu hizmetlerini yürüten bir idari mekanizmadır. Kelime olarak 

“kamu”, Türkçede, hep, bütün; bir ülkedeki halkın bütünü; halk, amme gibi anlamlara 

gelmektedir4. Bu sözcük üzerine kurulan kamu(nun) yönetimi, sözcüğün kökeni sebebiyle, 

toplumun ya da halkın yönetimi anlamı içerir. Bu işi üstlenen aygıt devlettir; bu sebeple 

kavram başka bir yönüyle halkın yönetilmesi işinin cismi olan “devlet” olarak da anlaşılabilir. 

Kamu(ca) yönetim, toplum ya da halk tarafından yönetim anlamına gelir; böylece kavram 

“halkın halk tarafından yönetimi” olarak yine çağdaş toplumlara özgü olan “demokrasi” 

kavramını çağrıştırır5. Kamu yönetiminin unsurları, halk, örgüt, kamu politikası, norm düzeni, 

mali kaynak ve kamu görevlileridir. Kamu yönetiminin birinci unsuru, insanlardır; yani 

halktır. Halk, bir ülkede yaşayan tüm bireylerden, çeşitli üretici ve tüketici gruplarından, 

siyasi liderler, yasama organı üyeleri, siyasi parti, şirket, dernek ve vakıf gibi çeşitli örgütlü 

yapılardan oluşur. Kamudaki örgütsel yapıya, kısaca kamu kurumları denilir. Kamu 

kurumları, kamu mal ve hizmetlerinin üretilmesi ve halka sunulmasında temel araçtır. Kamu 

politikası, toplumsal sorunları tanımlama ve bunların çözümlerini belirlemektir. Norm düzeni, 

                                                             
1 Turgay Ergun, Kamu Yönetimi (Kuram, Siyasa, Uygulama), 1. Basım, Ankara: Türkiye ve Orta Doğu 
Amme İdaresi Enstitüsü, 2004, s. 3.  
2 Birgül Ayman Güler, Türkiye’nin Yönetimi –Yapı-, 3. Basım, Ankara: İmge Kitabevi, 2011, s. 22.  
3 Ahmet Nohutçu, Kamu Yönetimi, Ankara: Savaş Yayınevi, 2006, s. 3-4.  
4 Bilâl Eryılmaz, Kamu Yönetimi (Düşünceler / Yapılar / Fonksiyonlar / Politikalar), 4. Basım, Ankara: 
Okutman Yayınevi, 2011, s. 8-9.  
5 Güler, a.g.e.,  s. 78.  
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bir ülkedeki anayasa, kanunlar, tüzükler, yönetmelikler ve idari kararlar ile bunlara ilişkin 

yargı makamlarının kararları ve içtihatlarından meydana gelir. Kamu yönetiminin beşinci 

unsuru olan mali kaynak ise, kamu hizmetlerinin finansmanını ifade eder, bu ise büyük ölçüde 

vergilerden sağlanır. Kamu yönetiminin bir diğer unsuru olan kamu görevlileri, örgütü 

harekete geçiren ve işleten unsurlardır6.  

1.3. Kamu Yönetimi ve Özel Yönetim 
İngilizcede kullanılan “administration” ve “management” kavramlarının her ikisi için 

de Türkçede “yönetim” karşılığı kullanılmaktadır. “Public administration” kavramı, çıkarılan 

yasaları, yürütme organının düzenleyici işlemlerini, mahkeme kararlarını, bunların 

oluşturulma yöntemlerini ve uygulanmalarına ilişkin her türlü süreç ve örgütlenmeyi, bunları 

uygulayan bireyleri kapsayan bir anlam taşımaktadır. “Public management” ise, kamu 

kuruluşlarının iç işleyişlerine ilişkin, planlama, örgütsel süreklilik, bilgi dizgeleri, insan 

kaynakları yönetimi ve işbaşarımı denetimi gibi uygulamaları içermektedir7.  

1.3.1. Kamu Yönetimi ve Özel Yönetim Arasındaki Benzerlikler 
Yönetimle ilgili örgüt teorilerinin büyük bir kısmı, özel sektör kuruluşlarında yapılan 

araştırmalara dayanmaktadır. Kamu yönetimi de bu araştırmalardan büyük ölçüde 

yararlanmaktadır. Ayrıca her iki kesimde de, kurallar sistemi, örgüt, personel, mali kaynak ve 

dış çevre gibi ortak öğeler ve sorunlar bulunmaktadır. Dünya’daki genel değişmelere uygun 

olarak kamu yönetimi ve özel yönetim arasında önemli bir yakınlaşma ve işbirliği olduğu da 

görülmektedir. İşletme yöntem ve tekniklerinin kamuda da uygulanabileceğine dair teori ve 

uygulamalar son yıllarda öne çıkmıştır. Yeni kamu yönetimi anlayışı, kamu sektöründe 

idareden (administration) işletmecilik (management) anlayışına geçişi simgelemektedir8.  

1.3.2. Kamu Yönetimi ve Özel Yönetim Arasındaki Farklar 
Kamu yönetimiyle özel yönetimi ayıran temel noktalardan biri kamu yönetiminin pek 

çok alanda tekelci olması ve yarışma kurallarının işlememesidir. Bir diğer fark, kamu 

örgütlerinin, özel örgütlerin kazanç amacına karşılık hizmet amacı taşımalarıdır. Kamu 

girişimleri hizmet yaparken kazansalar bile buradaki kazanç anlayışı özel yönetimdeki kazanç 

amacından daha az etkilidir. Özel örgütler, devlet bürokrasisinden daha çok özerkliğe sahiptir, 

çünkü devlet örgütleri yasal ve siyasal bir çevre içinde iş görmek zorundadırlar. Siyasal karar 

organlarının aldığı kararlar, yasalar ve diğer düzenleyici işlemler kamu yönetiminin 

                                                             
6 Eryılmaz, a.g.e., s. 13-14.  
7 Ergun, a.g.e., s. 14.  
8 Eryılmaz, s. 15.  
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özgürlüğünü kısıtlayıcı niteliktedir. Oysa özel işletmeler, insan kaynaklarını yönetirken daha 

fazla serbestliğe sahiptirler. Özel işletmeler kazanç getirmeyen alanlara el atmayı ve böyle 

işleri üstlenmeyi göze alamazlar, kamu yönetimi, kamuya hizmet amacı çerçevesinde kazanç 

düşünmeksizin pek çok alanda etkinlik gösterir. Kamu yönetimi kentleşme, ekonomik 

dengenin sağlanması, tarım, sanayi, savunma, maliye siyasaları ve dış siyasa gibi büyük 

ölçüde devlete bırakılmış siyasa alanlarında da faaliyet göstermektedir9. Kamu yönetimi, özel 

kesimden farklı olarak “sosyal maliyet” kavramıyla da ilgilenmek zorundadır. Sınai ve ticari 

faaliyetlerin topluma yüklediği yüke “sosyal maliyet” ya da “olumsuz dışsallık” 

denilmektedir. Özel sektör kuruluşlarının üstlenmekten kaçındıkları sosyal maliyet sorununu 

devlet telafi etmek ya da en aza indirmek durumundadır10.  

1.4. Devletin Büyümesinin Sebep ve Sonuçları 
Devletin ya da kamu kesiminin büyüklüğü kamu hizmeti sunan bütün kamu kurum ve 

kuruluşlarının toplam harcamalarının GSYİH veya GSMH’ya oranlanmasıyla tespit edilebilir. 

Dünyada kamu harcamaları artış trendi incelendiğinde kamu harcamalarının sürekli bir artış 

eğiliminde olduğu tespit edilebilir. Azgelişmiş ülkelerde kamu harcamalarının artışı geniş 

ölçüde birçok hizmetin devlet tarafından yapılması gereğinden ortaya çıkarken, gelişmekte 

olan ülkelerde ekonomik ve sosyal politikaların daha çok kamusal refahın sağlanmasına 

yönelik olarak kullanılmasından kaynaklandığı görülmektedir11.  

Devletin büyümesinde etkili olan faktörler şöyle sıralanabilir12:  

- Sanayileşme, 

- Ticari ve sınai faaliyetler, 

- Devletin ekonomiyi kontrol etmek istemesi, 

- Devletin toplum üzerindeki siyasi gücünü artırmak istemesi gibi siyasi sebeplerle 

ekonomik hayata girmesi, 

- Demografik yapıdaki değişiklikler, 

- Kentleşme, 

- Kişi başına düşen gelirin artması, 

- Gelişmiş ülkelerde, gelirin yeniden bölüştürülmesi politikası, 

                                                             
9 Ergun, s. 16-17.  
10 Eryılmaz, s. 19.  
11 Coşkun Can Aktan, Değişim Çağında Devlet, 1. Basım, Konya: Çizgi Kitabevi, 2003, s. 37-38.  
12 Eryılmaz, s. 23.  
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- Bazı ülkelerde televizyon, tiyatro ve diğer sanat etkinliklerinde standardın 

yakalanması için devletin bu alanlara yatırım yapması, 

- Kamu hizmetlerinin ucuz olduğu inancı, 

- Bürokratların kendi imkanlarını geliştirmek ve kişisel duygularını tatmin için 

bütçelerini maksimize etmek eğilimi, 

- Devletin belirli sektörlerde oyunun kurallarını koymak ve bunları denetlemek için 

piyasaya girmesi ve rol üstlenmesi.  

Devletin görev ve fonksiyonlarının bir dereceye kadar artması (iç güvenlik, dış 

güvenlik, adalet ve yargı hizmetleri üstlenmesi gibi) genel olarak toplumun sağladığı faydayı 

artırmaktadır. Ancak bu noktadan sonra devletin büyümesi teorik olarak kamusal mal ve 

hizmetlerden toplumun sağladığı faydayı artırmamaktadır, aksine azaltmaktadır.  

Sürekli genişleyen ve büyüyen devlet ekonomik sorunların bizatihi kaynağını teşkil 

eder. Kamu harcamaları genel olarak vergi gelirleri ile finanse edilir. Vergi ile finanse 

edilemeyen kısım ise vergi-dışı gelirler ile finanse edilmeye çalışılır. Kamu kesiminin aşırı 

genişlemesinin ortaya çıkaracağı ilk ekonomik sonuç bütçe açıklarıdır. Kamu harcamalarının 

borçlanma ve emisyon suretiyle karşılanması enflasyonist eğilimleri artırır. Ayrıca devletin 

büyümesi ile birlikte rüşvet ve yolsuzluklar, rant kollama eğilimleri artış gösterir13. Devletin 

fonksiyonlarındaki artışla birlikte, kamu yönetimi teşkilatı büyümüş ve kendi içinde karmaşık 

ve teknik bir nitelik kazanmıştır. Yönetimin teknik bir niteliğe bürünmesine “teknokrasi” 

denilmektedir. Devletin büyümesi teknokrasiye yol açmanın yanında bürokratikleşmeyi de 

arttırmaktadır14.  

1.5. Kamu Yönetimi Düşüncesinin Gelişimi 
İlk çağlardan beri çeşitli düşünürler ve devlet adamları, devletin daha iyi işlemesini 

sağlayacak ilke, usul, kural, davranış ve kurumlar üzerinde durmuşlar ve görüşlerini “ahlak”, 

“siyaset” ve “felsefe” kitaplarında belirtmişlerdir. Konfüçyüs, Sokrat, Platon, Aristo, İbni 

Haldun, Nizam’ül Mülk ve Machiavelli bunlardan bazılarıdır15. 16-18. yüzyılda Prusya 

(Almanya) Kameral Bilim adı verilen bir çalışma alanını üniversite kürsüsü haline getirmiştir. 

Bu dönemde, yönetim uygulamalarının geliştirilmesine çalışılmıştır. İki yüzyıl boyunca 

prensin hizmetindeki görevlilerin çalışma düzeninin incelenmesi ve geliştirilmesi üzerinde 

durulmuştur. Kameral bilimciler için amaç prensin eğitimi değildi; prensin hizmetindeki 

                                                             
13 Aktan, s. 48-52.  
14 Eryılmaz, s. 27-28.  
15 Eryılmaz, s. 29.  
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görevliler üzerine inceleme yapılmış ve işleyişin pragmatik biçimleri üzerinde 

yoğunlaşılmıştır16. Kamu yönetimi kavramını ilk kez Fransız C.J.B. Bonin, 1812 yılında 

Kamu Yönetiminin İlkeleri (Principes d’administration publique) başlıklı yapıtında 

kullanmıştır 17 . Kamu yönetimini İdare Hukuku’nun etkisi altında gören ve açıklayan 

yaklaşım, 19. yy.’da Kara Avrupası’ndaki yönetimin hukuka bağlılığı düşüncesinden 

hareketle, kamu yönetimini Anayasa ve yasalar çerçevesinde idare hukukunun bir parçası 

olarak normatif biçimde incelemiştir.  Kamu yönetiminin ayrı bir disiplin olarak ortaya 

çıkışına yol açan çalışma ise, Woodrow Wilson tarafından 1887 yılında yazılan “Yönetimin 

İncelenmesi” (The Study of Administration) isimli makale olmuştur. Bu makale, yönetimin 

siyasetin bir parçası olmadığını, tersine yönetimin ve siyasetin birbirinden bağımsız farklı 

işlevleri ve nitelikleri olduğunu ileri sürer18. Geleneksel yönetim düşüncesinin kurucu bilim 

insanlarından Max Weber, “yasal-rasyonel bürokrasi” modelinin teorik çerçevesini 

oluşturmuş ve kamu yönetimine önemli katkılar sağlamıştır. Bürokrasi kuramları, 20. 

Yüzyılda “yönetim-örgüt kuramları”nın gelişmesiyle bir ölçüde geri çekilmişse de, bu iki alan 

arasında etkili bir işbirliği gerçekleşmiştir. Devlet yönetiminde ABD yaklaşımı ağırlık 

kazanmıştır19. Woodrow Wilson’u takip eden dönemde kamu yönetimi, siyasetten ayrı olarak 

ele alınmaya başlanmıştır. Kamu yönetimi konusunda çeşitli kitaplar yayınlanmaya 

başlanmıştı. Bunlardan en önemlisi Frank J. Goodnow’un “Siyaset ve Yönetim” ile Leonard 

D. White’ın 1926 tarihli “Kamu Yönetiminin İncelenmesine Giriş” isimli eserleridir20. Kamu 

yönetiminin bir akademik çalışma alanı olarak geçirdiği ikinci aşama, 1937 yılında kamu 

yönetiminin ilkelerinin ortaya konmasıdır. Başını Luther Gulick ve Lyndall Urwick’in çektiği 

yönetim bilimciler, POSDCORB formülü olarak kısaltılan planlama (planning), örgütleme 

(organizing), personel yönetimi (staffing), yönlendirme (directing), eşgüdüm (co-ordinating), 

iletişim (reporting), mali yönetim (budgeting) işlevlerini yönetimin temel işlevleri olarak 

saymışlardır 21 . Kamu yönetimini, rasyonelleştirilmiş bir yönetim, verimlilik ve etkinlik 

kavramları çerçevesinde, biçimsel (formel) örgütün iş bölümü, hiyerarşi, denetim alanı gibi 

yönetsel teknik ve süreçleri çerçevesinde inceleyen bu yaklaşımlara, “Bilimsel Yönetim” 

anlayışı çerçevesinde Frederick Taylor ve Henri Fayol katkıda bulunmuşlardır22. İkinci Dünya 

Savaşı’nın akabinde, kamu yönetimi konusunda önceki düşünce ve eğilimlere bir tepki olarak 

                                                             
16 Güler, s. 35-36.  
17 Ergun, s. 8.  
18 Nohutçu, s. 13-14.  
19 Ayman, s. 38. 
20 Eryılmaz, s. 33-35.   
21 Ergun, s. 10.  
22 Nohutçu, s. 14.  
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önemli bir kitap yayınlanmıştır. Bu kitap, 1978 yılında Nobel Ekonomi ödülünü almış olan 

Herbert A. Simon’ın “İdari Davranış” isimli eseridir. Simon, siyasetle yönetimin kesin 

olarak birbirinden ayrılamayacağını ve yönetimin ilkeleri olarak belirlenen prensiplerin 

birbirleriyle çelişme halinde olduğunu vurgular. Ona göre, bir yönetsel kuruluşun işleyişinin 

gerçek yönünü, o kuruluşta çalışan kişi ve grupların davranışlarının incelenmesi ortaya 

koyar23.  

1.6. Türk Kamu Yönetiminin Gelişimi 
Sözcüklerin kullanımı bakımından “kamu yönetimi” terimi, Osmanlıcada “idare” ve 

“amme idaresi” deyişiyle ifade edilmiştir. Bürokrasi terimi de çoğu zaman aynı anlamda 

kullanılmıştır. Türkiye’de modern yönetim düşüncesinin kurumsal-üniversiter kolu, 19. yy.’ın 

ikinci yarısında “usul-i idare” ya da “fenn-i idare” başlığı altında belirmiştir24. Türk tarihinde, 

yönetimle doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili kitaplar arasında; Farabi’nin El-Medinetü’l 

Fazıla’sı, Balasagunlu Yusuf Has Hâcib’in “Kutadgu Bilig”i, Nizam’ül Mülk’ün 

“Siyasetname”si, Koçi Bey’in Risalesi, Defterdar Sarı Mehmet Paşa’nın “Devlet Adamlarına 

Öğütler”i, Vezir Lütfi Paşa’nın “Âsâfnâme”si, Kâtip Çelebi’nin “Düstûru’l amel li – ıslahi’l – 

halel = Bozuklukların Düzeltilmesinde Tutulacak Yollar” isimli eserleri belirtilebilir. 

Ülkemizde kamu yönetiminin, hukuk ve siyaset dışında ayrı bir bilim dalı olarak incelenmeye 

başlanması, Birleşmiş Milletler’in yardımıyla 1953 yılında Ankara’da kurulan Türkiye ve 

Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) ile olmuştur. (TODAİE, 2018 tarihinde 

kapatılmıştır.) Ülkemizde kamu yönetiminin yapısı ve işleyişine, 1980’e kadar geleneksel 

kamu yönetimi anlayışı egemen olmuştur ve bu anlayışa göre teori ve pratik 

biçimlendirilmeye çalışılmıştır. 1940’lı yılların sonundan itibaren, kamu yönetiminde reform 

yapmak üzere yerli ve yabancı kişi ve kuruluşlara çeşitli çalışmalar yaptırılmıştır. Bunlar 

içinde, 1960’lı yıllarda gerçekleştirilen Merkezi Hükümet Teşkilatı Araştırma Projesi 

(MEHTAP), 1988-1991 yılında gerçekleştirilen Kamu Yönetimi Araştırması Projesi (KAYA), 

İçişleri Bakanlığı’nca yürütülen İç Düzen Projesi ile Başbakanlık İdareyi Geliştirme 

Başkanlığı’nın kurulması çalışmaları sayılabilir 25 . Kamu Yönetimi alanında önemli 

reformların yaşandığı bir dönem ise 2003 sonrasıdır. İlerleyen haftalarda yeri geldikçe bu 

reformlar üzerinde durulacaktır. 

                                                             
23 Eryılmaz, s. 37.  
24 Güler, s. 63, 78.  
25 Eryılmaz, s. 57, 68-70.  
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1.7. Kamu Yönetimini İncelemede Başlıca Yaklaşımlar 
 

Yasal Yaklaşım: Bu yaklaşım, yönetim konusunu yasalarda öngörülen ilke ve esasları dikkate 

alarak incelemektedir. Bu yaklaşım kamu yönetiminin İdare Hukuku içinde incelenmesi 

sonucunu doğurmuştur.  

Kurumsal – Yapısal Yaklaşım: Bu yaklaşım, yönetimin örgütsel yapısına ağırlık vermektedir. 

Bu yaklaşım, iki yönden eleştirilmektedir. Birinci eleştiri, bu yaklaşımın kamu yönetiminin 

“çevre” ile olan ilişkilerini ihmal etmesi; ikincisi de, kurumların içindeki aktörün (personelin) 

davranışını dışlaması üzerinde yoğunlaşmaktadır.  

Sosyo – Psikolojik (Davranışçı) Yaklaşım: Önceki yaklaşımlar olması gerekeni incelerken, 

davranışçı yaklaşım, örgütte çalışan bireylerin davranışlarını, doğal grupları, grup içi çatışma 

ve iletişimi, motivasyonu sağlayıcı etmenleri araştırmıştır. Elton Mayo’nun deneyleriyle 

başlayan bu yaklaşım, Herbert Simon’un sosyoloji ve psikolojinin verilerine dayanarak 

kaleme aldığı “Yönetsel Davranış” (Administrative Behaviour) adlı kitabı ile sistemleşmiştir. 

Douglas Mc Gregor, 1957 yılında yayımlanan “Örgütlerin Beşeri Yönü eserinde, geleneksel 

örgüt yaklaşımını X Kuramı, davranışçı yaklaşımı da Y Kuramı olarak kavramlaştırmıştır.  

Sistem Yaklaşımı: Kamu yönetimini, yalnız hukuksal, yapısal, siyasal, davranışsal ya da 

yönetsel boyutuyla inceleyen önceki yaklaşımlardan farklı olarak dinamik, çevresiyle sürekli 

etkileşim içinde bulunan değişken ve belirsiz sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal sistemin 

bir öğesi olarak incelemiştir.  

Durumsallık Yaklaşımı: Durumsallık kuramına göre örgütler, çevresel koşullara uyum 

sağlayabilen açık sistemlerdir. Örgütlendirmenin en iyi tek yolu yoktur; en uygun örgüt 

biçimi çevre ya da örgütün yaptığı işin niteliğine göre değişir. Hatta aynı örgüt içindeki 

birimlerin işlevlerine göre farklı yönetim yaklaşımları gerekebilir. Drucker, Douglas Mc 

Gregor’un insanların yönetimi konusunda sadece iki yol olduğu; X ve Y teorileri arasında 

seçim yapılmasına yönelik görüşünü eleştirir; farklı insanların farklı yönetilmeleri gerektiğini 

savunur. 
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Uygulamalar 

Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır. 
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti 

Bu bölümde yönetim kavramı, kamu yönetimi ve özel yönetim arasındaki benzerlikler 
ve farklılıklar, Kamu Yönetiminin tarihsel süreç içerisindeki gelişimi ve Kamu Yönetimini 
incelemede başlıca yaklaşımlar öğrenilmiştir. 
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Bölüm Soruları 

1) Aşağıdakilerden hangisi devletin büyümesinde etkin olan nedenlerden birisi değildir? 

a) Sanayileşme, 

b) Ticari ve sınai faaliyetler, 

c) Devletin ekonomiyi kontrol etmek istemesi, 

d)   Kişi başına düşen gelirde azalma 

e)   Kentleşme 

  
2) Aşağıdaki düşünürler ve devlet adamlarından hangisi, devletin daha iyi işlemesini ve 

kamu yönetiminin gelişimi hakkında eser vermemiştir? 
 
a) İbni Haldun, 

b) S. Whiston 

c) Nizam’ül Mülk 

d) Aristoteles 

e) Machiavelli 

 
3) Kamu yönetimi kavramını ilk kez kim kullanmıştır? 
 
a) Platon 
b) Machiavelli 
c) Konfiçyüs 
d) İbni Haldun 
e) Bonin 
 
 4) Kamu yönetiminin ayrı bir disiplin olarak ortaya çıkışına yol açan çalışma 
aşağıdaki düşünürlerden hangisi tarafından verilmiştir? 
 
a) Woodrow Wilson 
b) C.J.B. Bonin 
c) Max Weber 
d) Lyndall Urwick 
e) Henri Fayol 
 

 

5) POSDCORB olarak formüle edilen ve yönetimin temel ilkelerini belirten 
kısaltmanın açılımı aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru verilmiştir.  
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a) Planlama, örgütleme, personel yönetimi, yöneltme, eşgüdüm, iletişim, Mali  
Yönetim(Bütçeleme) 

b) Planlama, örgütleme, personel yönetimi, yönlendirme, eşgüdüm, iletişim, Mali 
Yönetim(Bütçeleme) 

c) Planlama, özümseme, personel yönetimi, yönlendirme, eşgüdüm, iletişim, Mali 
Yönetim(Bütçeleme) 

d) Planlama, örgütleme, personel yönetimi, yönlendirme, eşgüdüm, Mali 
Yönetim(Bütçeleme) 

e) Planlama, örgütleme, personel yönetimi, yapılandırma, eşgüdüm, iletişim, Mali 
Yönetim(Bütçeleme) 

6) Yönetim nedir? 

7) Kamu Yönetimi ile özel yönetim arasındaki benzerlikler nelerdir? 

8) Kamu Yönetimi ile özel yönetim arasındaki farklılıklar nelerdir? 

9) Dünyada kamu yönetimi düşüncesi nasıl gelişmiştir? 

10) Türkiye’de kamu yönetimi düşüncesi nasıl gelişmiştir? 

Cevaplar 

1)d,  2) b, 3)e, 4)a, 5)b 
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2. TÜRKİYE’NİN YÖNETİM YAPISINA HÂKİM ANAYASAL 
İLKELER I 
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 

Bu bölümde Türkiye’nin yönetim yapısına hâkim Anayasal ilkeler üzerinde durulacaktır. 

Kamu Yönetimini doğrudan doğruya etkileyen dört Anayasal ilke olan ‘Merkezden 

Yönetim/Yerinden Yönetim İlkesi’, ‘Yetki Genişliği’, ‘İdarenin Bütünlüğü İlkesi’, ‘Kanuni 

İdare İlkeleri’ incelenecektir.  Konu, iki bölüm içerisinde ele alınacak olup  bu ilk bölümün 

konusunu merkezi yönetim/yerinden yönetim ilkesi oluşturacaktır. 
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 

 
1.Türkiye’nin yönetim yapısına hakim olan ilkeler nelerdir? 
 
2.Merkezi yönetim ile yerinden yönetim ilkelerini bütün yönleriyle karşılaştırarak tartışınız. 
 
3.Merkezden yönetimin yarar ve sakıncaları nelerdir? 
 
4.Yetki genişliği nedir açıklayınız? 
 
5.Türkiye’nin Yönetim Yapısının Anayasal temele dayandırılmasının nedenleri neler olabilir? 
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 

Konu Kazanım Kazanımın nasıl elde 
edileceği veya 
geliştirileceği 

Türkiye’nin Yönetim 
Yapısına Hâkim Anayasal 
İlkeler 

Türkiye’nin Yönetim 
Yapısına Hâkim Anayasal 
İlkelerin Öğrenilecektir. 

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 

Merkezden Yönetim ve 
Yerinden Yönetim İlkesi 

Merkezden Yönetim ve 
Yerinden Yönetim İlkesinin 
ne anlama geldiği 
Öğrenilecektir.  

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 
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Anahtar Kavramlar 

Merkezden Yönetim, Yerinden Yönetim, İdarenin Bütünlüğü, Yetki Genişliği 
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Giriş 

Bu bölümde Merkezden Yönetim / Yerinden Yönetim ve Yetki Genişliği ilkeleri 

üzerinde durulacaktır. Bu ilkeler ve kavramlar üzerinden Türkiye’nin yönetsel yapısının 

Anayasal dayanakları ortaya konulacaktır.  
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2.1. Merkezden Yönetim - Yerinden Yönetim İlkesi 
 

1982 Anayasasında idare ile doğrudan doğruya ilişkili pek çok ilke ve kural 

bulunmaktadır. Özellikle de Anayasanın 123 ve devamındaki maddeler idare başlığı altında 

idarenin esaslarını ve kuruluşunu düzenler. Buna göre idareye hâkim anayasal ilkeleri üç ana 

başlık halinde toplayabiliriz. Bunlar,  

- ‘merkezden yönetim/yerinden yönetim’,  

- ‘idarenin bütünlüğü’ ve  

- ‘kanuni idare’ ilkeleridir.  

Ancak bu ilkelerin yanı sıra, Anayasanın 2, 3 ve 5. Maddelerinde yer alan Türkiye 

Cumhuriyeti Devletinin temel niteliklerini düzenleyen hükümlerde idareyi bağlar. Bu sebeple 

hukuk devleti, sosyal devlet, laiklik gibi ilkelerde idareyle ilgilidir. 

Merkezden yönetim kamu hizmet ve faaliyetlerinin devlet merkezinden ve tek elden 

yürütülmesidir. Bu hizmetler merkezi yönetim ve ona bağlı örgütler tarafından yerine getirilir. 

Merkezden yönetim siyasi ya da idari yönden olmak üzere ikiye ayrılır. Siyasi yönden 

merkezi idare, siyasi gücün merkezi bir otorite elinde toplanması ve ülkede siyasi kararların 

tek merkezden alınmasıdır. Böyle bir yapıda egemenlik paylaşılmamıştır. Ülkede yasama, 

yürütme ve yargı organları tekdir. Siyasi yönden merkeziyetçiliğe göre örgütlenmiş devlete 

üniter devlet denilir. Türkiye, Portekiz, Yunanistan gibi ülkeler buna örnek olarak verilebilir 

(Siyasi yönden merkeziyetçi olmayan ülkeler ise federal devlettir ve bu ülkelere A.B.D., 

Almanya, Rusya, Avustralya gibi ülkeler örnek olarak verilebilir). İdari yönden merkezi idare, 

kamu gücünün merkezileştirilmesi anlamına gelir. Kamu hizmetlerine ilişkin politikaların 

belirlenmesi ve kararların alınması yetkisi merkezi organlarda toplanmıştır. Merkezin 

hiyerarşik yapılanmasında, altında yer alan birimlere takdir yetkisi fazla tanınmamıştır. 

 

Merkezden yönetimin özellikleri kısaca şu şekildedir: 

- Merkezden yönetimde tek bir tüzel kişilik vardır. O da devlet tüzel kişiliğidir. 

- Kamu hizmetlerine ilişkin tüm karar alma ve yürütme yetkisi merkezde toplanmıştır. 

Bu hizmetlerin yürütülmesinden doğacak sorumluluklarda merkeze aittir. 
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- Kamu hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli tüm gelirler merkezde toplanmıştır ve 

merkezi yönetim tarafından idare edilmektedir. 

- Merkezi yönetimin bir taşra teşkilatı vardır. Taşra teşkilatı merkezin bir uzantısı 

konumundadır. Bu taşra örgütünde çalışan kamu görevlileri hiyerarşik bağ ile merkezi 

yönetime bağlıdır.  

 

Merkezden yönetim ilkesinin sağladığı yararlar kısaca şu şekilde sıralanabilir: 

 

- Merkezden yönetim, ülkenin birlik ve bütünlüğünü sağlar. Güçlü bir devlet 

yönetiminin sağlanmasına yardımcı olur.  

- Kamu hizmetleri ülke çapında dengeli ve bütüncül bir şekilde sunulur. Merkezden 

yönetim ile sosyal ve ekonomik kalkınma bölgeler arasında dengeli bir biçimde yürütülür.  

- Merkezden yönetim ile kamu hizmetleri eşit ve tarafsız bir şekilde sunulur. Halkın 

kamu hizmetlerinin yararlanmasında yerel ve bölgesel menfaat gruplarının etkisi, kayırma ve 

bölgecilik gibi istismarlar azalır. Bunun sebebi kamu görevlilerinin merkezi idare tarafından 

atanmaları ve kendilerini atayan makama karşı sorumlu olmalarıdır. 

- Kamu hizmetlerini yürütecek uzman görevlilerin temini ve kamu kuruluşları arasında 

dengeli bir şekilde dağılımı sağlanır. 

- Kamu hizmetleri daha az harcama ile ve rasyonel bir biçimde yürütülür. Ülkenin tüm 

kaynakları merkezde toplandığından, bu kaynakların en verimli şekilde toplum yararına 

kullanılması sağlanmış olmaktadır. 

 

2.2. Merkezden Yönetim İlkesinin Sakıncaları 

Merkezden yönetim ilkesinin sağladığı yararlara karşın bazı sakıncaları da vardır. 

Bunlar şu şekilde sıralanabilir: 

 

- Merkezden yönetimin en önemli sakıncası kırtasiyeciliği arttırmasıdır. Bunun anlamı 

karar alma yetkisi merkezde toplandığı için her konu merkezi idareye sorulur ya da danışılır. 

Bu da uzun yazışmalara sebep olur. Bunun sonucu ise kararların ve kamu hizmetlerinin 

gecikmesidir. 
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- Merkezden yönetim demokratik ilkelere çok uygun değildir. Çünkü kamu hizmetlerine 

ilişkin kararların alınması ve yürütülmesi merkezi idare tarafından ve onun görevlilerince 

yerine getirilir. Yerel halkın alınan bu kararlara katılım imkânı çok kısıtlı olduğundan, bu 

durum demokratik değildir. 

- Merkezi yönetimde yerel ve bölgesel ihtiyaçların tespit edilmesi ve yerine getirilmesi 

pek mümkün değildir. Her ne kadar merkezi yönetimin taşrada temsilcileri olsa da merkeze 

karşı sorumlu olduklarından halkın taleplerine karşı duyarsız kalabilirler. 

 

Merkezi yönetimin sahip olduğu yetkilerden bir kısmının, merkez dışında fakat 

merkeze bağlı olarak çalışan idari makamlara devredilmesine ‘yetki genişliği’ ya da eski 

deyimiyle  ‘tevsi-i mezuniyet’ denilir. Yetki genişliği, bağımsız bir teşkilatlanma biçimi 

olmayıp, merkezden yönetimin değişik bir uygulamasıdır. 

 

Merkezden yönetimin yukarıda sayılan sakıncalarının önüne geçebilmek için 1982 

Anayasasında ‘yetki genişliği’ ilkesi yer almıştır. Bu ilke, merkezden yönetim sisteminin 

ortaya çıkaracağı sakıncalara karşı düşünülmüştür. Çünkü yetki genişliği ilkesi, merkezi 

idarenin taşra örgütündeki amirlerine belli konularda merkeze danışmadan, merkez adına 

kendiliğinden karar alabilme imkânı vermektedir ve kırtasiyeciliği ortadan kaldırmaktadır. Zaten 

yetki genişliği uygulamalarının amacı, merkezin yükünü hafifleterek, kamu hizmetlerinde hız 

ve kolaylık sağlamaktır.  

 

2.3. Yetki Genişliği İlkesi 

Anayasa’ya göre, Türkiye, merkezî idare kuruluşu bakımından, coğrafya durumuna, 

ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre, illere; iller de diğer kademeli 

bölümlere ayrılır. İllerin idaresi yetki genişliği esasına dayanır. İl idaresinin amiri vali, 

merkezi idare adına merkeze danışmadan kendiliğinden karar alabilmekte ve bu kararlan 

uygulayabilmektedir. Kaymakamın kural olarak böyle bir yetkisi bulunmamaktadır. 

Yetki Genişliğinin Özellikleri: Vali yetkiyi merkez adına kullanır. 

- Vali, merkeze danışmadan karar alabilse de, merkezi idarenin hiyerarşisine tâbidir. 

- Vali, bu yetkiyi merkezi idarenin yürütmekle ödevli olduğu bir hizmetin (milli bir kamu 

hizmetinin) yürütülmesi için kullanmaktadır. 
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- Hizmetin giderleri merkezi idarenin bütçesinden karşılanmaktadır. Bir gelir elde edilirse 

yine merkezî idarenin gelirleri arasına katılmaktadır. 

Yerinden yönetim (âdemi merkeziyet) kamu hizmetlerinin, merkez dışında 

teşkilatlanan ve merkezin hiyerarşisi içinde yer almayan kamu tüzel kişileri tarafından yerine 

getirilmesidir. Günümüzde artık kamu hizmetlerinin sadece merkezi yönetim ve ona bağlı 

kuruluşlarca yerine getirilmesi imkânsız gibidir. Kamu hizmetlerinin niteliğindeki 

değişiklikler, ekonomik ve siyasal diğer faktörler, bazı hizmetlerin yerinden yönetim 

kuruluşlarınca yerine getirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Bu tanımlama idari yerinden 

yönetim içindir. Yerinden yönetimin bir diğer türü ise siyasal yerinden yönetimdir. 

 

Siyasal yerinden yönetim daha çok federal devletlerde görülen bir yönetim biçimidir. 

Bu yönetim biçiminde siyasi otorite merkezde toplanmamış, çeşitli birimler arasında 

paylaşılmıştır. Yerel yönetim birimlerine yasama ve yürütme konularında kısmi bir 

bağımsızlık verilmektedir. Siyasal yerinden yönetime ABD’deki ‘eyaletler’, İsviçre’deki 

‘kantonlar’, Almanya’daki ‘land’ler örnek olarak verilebilir.  

 

Türkiye’de idari yerinden yönetim sistemi bulunmaktadır. İdari yerinden yönetimin 

uygulamada iki türü bulunmaktadır. Bunlar yer yönünden yerinden yönetim (mahalli 

idareler/yerel yönetimler) ve hizmet yönünden yerinden yönetimdir. Yer yönünden yerinden 

yönetimde sınırları belirli bir coğrafi alanda yerel ve ortak ihtiyaçları karşılayan ve merkezi 

yönetim dışında örgütlenmiş özerk birimler söz konusudur. Hizmet yerinden yönetimde ise 

belirli bir kamu hizmetinin görülmesi için merkezi yönetim dışında ayrı bir örgütlenmeye 

gidilmesi söz konusudur. Bu konunun ayrıntıları ilerleyen bölümlerde incelenecektir. 

Yerinden yönetimin yararları şu şekilde sıralanabilir: 

 

- Kırtasiyecilik ve bürokratik engeller fazla olmaması sebebiyle kararlar merkezden 

yönetime göre daha hızlı alınır ve uygulanır. Bu da kamu hizmetlerinin halka sunulmasında 

çabukluk ve kolaylık sağlar. 

 

- Kamu hizmetleri yerel ihtiyaçlara uygun bir şekilde sunulur. Çünkü yerinden yönetim 

organları çoğunlukla o yöreden oldukları için ihtiyaçları tespit etmeleri merkezden yönetime 

göre daha kolaydır. 

 



 
 
 

40 
 

- Yerinden yönetim birimleri organlarının seçimlerine halkın katılımını sağlaması 

nedeniyle merkezden yönetime göre daha demokratiktir. Bu da hem yerel hem de genel 

anlamda demokrasi anlayışının gelişmesine yardımcı olur. 

 

Yerinden yönetim ilkesinin sağladığı yararlara karşın bazı sakıncaları da vardır. 

Merkezden yönetimin yararları yerinden yönetimin sakıncalarını oluşturmaktadır. Bunlar şu 

şekilde sıralanabilir: 

 

- Ülkenin birlik ve bütünlüğünün bozulma tehlikesi vardır. 

 

- Yerel yönetimler arasında mali imkânlar bakımından farklılık bulunduğundan, yerel 

hizmetlerin ülke düzeyindeki yayılımında dengesizlikler görülür. Sosyal ve ekonomik 

kalkınmada bölgeler arasında dengesizlikler görülür. 

 

- Ekonomik ve sosyal şartları gelişmemiş olan yerel yönetim birimlerinin teknik eleman 

ve mali kaynak temininde güçlük çekilir. Bu durum hizmetlerin yürütülmesini ve kalitesini 

olumsuz yönde etkiler. 

 

- Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde bölgesel kayırma ve taraf tutma gibi istismarlar 

yaşanabilir.  

 

- Yerinden yönetimde mali kaynakların verimli kullanılması daha güçtür. Bunun yanı 

sıra özerk bütçeye sahip yerinden yönetim kuruluşlarının mali denetiminde güçlükler 

yaşanabilmektedir. Bu da uygulamada suiistimallere yol açabilmektedir.  
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MERKEZDEN 
YÖNETİM

BAŞKENT

•Cumhurbaşkanlığı
•Devlet Denetleme Kurulu

•Bakanlıklar

•Yardımcı Kuruluşlar
•Danıştay
•Sayıştay
•Milli Güvenlik Kurulu
•Ekonomik ve Sosyal Konsey

TAŞRA

• İl Genel İdaresi
•Vali
• İl İdare Şube Başkanları
• İl İdare Kurulu

• İlçe İdaresi
•Kaymakam
•İlçe İdare Şube Başkanları
• İlçe İdare Kurulu

•Bölgesel Örgütler

YERİNDEN 
YÖNETİM

YER BAKIMINDAN 

(Yerel Yönetim/Mahalli 
İdare)

• İl Özel İdaresi
•Vali
• İl Genel Meclisi
• İl Encümeni

•Belediye İdaresi
•Belediye Başkanı
•Belediye Meclisi
•Belediye Encümeni

•Köy İdaresi
•Köy Muhtarı
•Köy Derneği
•İhtiyar Meclisi

HİZMET BAKIMINDAN 

•Kamu Kurumları

•Kamu Kurumu Niteliğinde 
Meslek Kuruluşları

•Düzenleyici ve Denetleyici 
Kurumlar (Bağımsız İdari 
Otoriteler)
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Uygulamalar 

Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır. 
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti 

Türkiye’nin yönetim yapısına hâkim Anayasal ilkelerin neler olduğu, bu çerçevede; 

Merkezden Yönetim / Yerinden Yönetim İlkesi, Yetki Genişliği İlkesi değerlendirilmiştir. 
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Bölüm Soruları 

1) Kamu hizmet ve faaliyetlerinin devlet merkezinden ve tek elden yürütülmesine 
ne denir? 

a) Kanuni İdare 
b) Merkezi Yönetim 
c) Yerinden Yönetim 
d) İdari Vesayet 
e) İdarenin Bütünlüğü 
 
2) Aşağıdakilerden hangisi Merkezden yönetim ilkesinin sağladığı yararlardan 

birisi değildir? 
a) Merkezden yönetim, ülkenin birlik ve bütünlüğünü sağlar. 
b) Kırtasiyeciliği arttırır. 
c) Merkezden yönetim ile kamu hizmetleri eşit ve tarafsız bir şekilde sunulur. 
d) Kamu hizmetleri ülke çapında dengeli ve bütüncül bir şekilde sunulur 
e) Kamu hizmetleri daha az harcama ile ve rasyonel bir biçimde yürütülür 
 
3) Kamu hizmetlerinin, merkez dışında teşkilatlanan ve merkezin hiyerarşisi 

içinde yer almayan kamu tüzel kişileri tarafından yerine getirilmesine ne denir? 
a) Merkezden Yönetim 
b) İdari Vesayet 
c) Yerinden Yönetim 
d) İdarenin Bütünlüğü 
e) Kanuni idare 
 
4) Aşağıdakilerden hangisi merkezi yönetim içerisinde yer almaz? 
a) Bakanlıklar 
b) Cumhurbaşkanlığı 
c) Yerel Yönetimler 
d) Devlet Denetleme Kurulu 
e) Emniyet Genel Müdürlüğü 
 
5) Yetki genişliği ilkesinden kim yaralanır? 
a) Kaymakam 
b) Vali 
c) Cumhurbaşkanı 
d) İçişleri Bakanı 
e) Mahkemeler 

6) Yerinden yönetimin sakıncaları nelerdir? 
7) Merkezden yönetimin sakıncaları nelerdir? 



 
 
 

45 
 

8) Yetki genişliği nedir? 
 

 

Cevaplar 

1)b, 2)b, 3)c, 4)c, 5)b 
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3. TÜRKİYE’NİN YÖNETİM YAPISINA HÂKİM ANAYASAL 
İLKELER II 
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 

Bu bölümde Türkiye’nin yönetim yapısına hâkim Anayasal ilkeler üzerinde durulmaya devam 

edilecektir. Kamu Yönetimini doğrudan doğruya etkileyen dört Anayasal ilke olan 

‘Merkezden Yönetim/Yerinden Yönetim İlkesi’ ve ‘Yetki Genişliği’, bir önceki bölümde 

incelenmişti. Bu bölümün konusunu ise ‘İdarenin Bütünlüğü İlkesi’, ‘Kanuni İdare İlkeleri’ 

oluşturacaktır. Özellikle idarenin bütünlüğü ilkesi içeriğinde anlatılacak olan hiyerarşi ve idari 

vesayet kavramlarının anlaşılabilmesi için öğrencinin kamu tüzel kişiliğinin ne olduğunu 

bilmesi gerekmektedir. Bu nedenle kamu tüzel kişiliği ayrı bir başlık altında anlatılacaktır. 
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 

 
1.Türkiye’nin yönetim yapısına hakim olan ilkeler nelerdir? 
 
2.Kamu Tüzel Kişiliği ne demektir? 
 
3.Yetki genişliği nedir açıklayınız? 
 
4.Türkiye’nin Yönetim Yapısının Anayasal temele dayandırılmasının nedenleri neler olabilir? 
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 

Konu Kazanım Kazanımın nasıl elde 
edileceği veya 
geliştirileceği 

Türkiye’nin Yönetim 
Yapısına Hâkim Anayasal 
İlkeler 

Türkiye’nin Yönetim 
Yapısına Hâkim Anayasal 
İlkelerin Öğrenilecektir. 

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 

Yetki Genişliği İlkesi, 
İdarenin Bütünlüğü İlkesi, 
Kanuni İdare İlkesi 

Yetki Genişliği İlkesi, 
İdarenin Bütünlüğü İlkesi, 
Kanuni İdare İlkesinin 
Öğrenilecektir. 

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 

Kamu Tüzel Kişiliği Kamu Tüzel Kişiliği 
Kavramının Anlamı 
Öğrenilecektir. 

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 
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Anahtar Kavramlar 

 İdarenin Bütünlüğü, Kamu Tüzel Kişiliği,Kanuni İdare İlkesi 
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Giriş 

Bu bölümde İdarenin Bütünlüğü İlkesi, Kanuni İdare İlkesi ve Kamu Tüzel Kişiliği 

kavramları ve ilkeleri üzerinde durulacaktır. Bu ilkeler ve kavramlar üzerinden Türkiye’nin 

yönetsel yapısının Anayasal dayanakları ortaya konulacaktır.  
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Türkiye Cumhuriyeti Devleti 

Yasama 

(TBMM) 

Yürütme 

(Cumhurbaşkanı) 

Yargı 

(Mahkemeler) 

 

 

 

Yerel Yönetim 

(Mahalli İdareler) 

Merkezi Yönetim 

(Genel İdare/Yönetim) 

Hizmet Yerinden Yönetim 

(Kamu Hizmeti Tüzel Kişileri) 

 

                    

İl Özel İdareleri Başkent Teşkilatı 

•Cumhurbaşkanlığı 

•Cumhurbaşkanı 
Yardımcılığı ve Bakanlıklar 

•Yardımcı Kuruluşlar 

Danıştay, Sayıştay MGK 

•İdari Kamu kurumları 

Kara Yolları, DSİ, Orman GM vb. 

•Bilimsel Teknik ve 
Kültürel 

Üniversiteler, YÖK, TÜBİTAK, 
Devlet Tiyatroları 

Belediyeler Taşra Teşkilatı 

•İl İdaresi  

•İlçe İdaresi 

•Sosyal Kamu Kurumları 

SGK, İş-Kur vb. 

•Kamu Kurumu Niteliğindeki 
Meslek Kuruluşları 

Köyler  •İktisadi Kamu Kurumları 

Kamu Bankaları, Devlet Demir 
Yolları GM, Devlet Malzeme Ofisi 
GM vb.  

•Düzenleyici ve Denetleyici 
Kurumlar 
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3.1. İdarenin Bütünlüğü İlkesi 

Anayasa’nın 123. Maddesi’ne göre “İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve 

kanunla düzenlenir. İdarenin kuruluş ve görevleri, merkezden yönetim ve yerinden yönetim 

esaslarına dayanır (…)” Bundan dolayı idarenin bütünlüğü ilkesi anayasal bir ilkedir. 

Türkiye’nin yönetim yapısı incelendiğinde gerek merkezi yönetimde gerekse yerinden 

yönetim içerisinde çok sayıda idari birimin var olduğu görülür. Merkezde başkent teşkilatında 

bakanlıklar, başkente yardımcı kuruluşlar, taşrada ise iller, ilçeler ve bucaklar; yerinden 

yönetimde ise yerel yönetimler il özel idareleri, belediyeler ve köyler ve yüzlerce hizmet 

yerinden yönetim kuruluşu vardır. İlk bakışta bu birimler birbirlerinden ayrı ve parçalanmış 

bir görünüm sergileseler de gerek kuruluş ve gerekse görevleri yönünden birbirlerinden 

tamamen bağımsız değildirler. Diğer yandan idareyi oluşturan örgütler görevleri yönüyle de 

bir bütünlük gösterirler. Görevlerini birbirlerinden kopuk değil ve fakat birbirleriyle uyum 

içinde yürütmek zorundadırlar. Bundan dolayı bunların arasında bütünlük olmalıdır. Buna 

‘idarenin bütünlüğü ilkesi’ adı verilir. İdarenin gerek kuruluş gerekse görevleri yönünden 

bütünlüğü ‘hiyerarşi’ ve ‘idari vesayet’ olarak adlandırılan iki hukuki araçla 

gerçekleştirilmektedir. 

 

3.1.1. Hiyerarşi 

Hiyerarşi, idare içindeki görevliler arasındaki astlık üstlük durumunu ifade eder. Ya da 

‘üst makam veya memurların ast derecedeki makam veya memurlar üzerinde sahip olduğu 

hukuki güç’ şeklinde de tanımlanabilir. Hiyerarşik denetimde; ast-üst, amir-memur ilişkisi söz 

konusudur. Merkezi idarenin başkent teşkilatında en üst hiyerarşik amir bakandır. Yerel 

yönetimlerde ise il özel idaresinin en yüksek hiyerarşik amiri vali, belediye idaresinde 

belediye başkanı, köy idaresinde ise muhtardır. Hizmet yerinden yönetim kuruluşlarında ise 

hiyerarşinin en tepesinde o kuruluşun baş yöneticisi yer alır. Örneğin, TCDD’de TCDD Genel 

Müdürü, TÜBİTAK’ta TÜBİTAK Başkanı, üniversitede rektör, TRT’de TRT Genel Müdürü 

gibi. Bununla birlikte gerek yerel yönetimlerde gerekse hizmet yerinden yönetim 

kuruluşlarında bu en yüksek hiyerarşik amirlerin yanı sıra hiyerarşi düzeninin her bir 

basamağında yer alan hiyerarşik amirler de bulunur.  Yani hiyerarşi aynı zamanda her idari 

birimin kendi içinde de söz konusudur. 
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Hiyerarşi Yetkisinin Özellikleri:26Hiyerarşi yetkisi aynı kamu tüzel kişisi içerisinde 

gerçekleşir. Yani ortada iki farklı kamu tüzel kişiliği varsa aradaki ilişki hiyerarşi olmaz. 

Örneğin İçişleri Bakanlığı ile bir büyükşehir belediyesi arasındaki ilişki hiyerarşi olmaz. 

Çünkü ortada iki farklı kamu tüzel kişiliği vardır. Oysa İçişleri Bakanlığı ile valilik ya da 

kaymakamlık arasındaki ilişki hiyerarşi ilişkisidir. Hiyerarşi yetkisi genel bir yetkidir. 

Hiyerarşik amirin bu yetkisini kullanması için mevzuatta açık bir hükmün bulunmasına gerek 

yoktur.  

 

Hiyerarşi Gücünün Kapsamı: Astın memuriyet durumuna ilişkin işlemler yapma: 

Hiyerarşik amirin astlarına ilişkin yaptığı;  atama, yükseltme yapma, onlara disiplin cezaları 

verme gibi işlemleri. 

 

- Asta emir verme yetkisi: Amirin,  astlarına işlemlerini yapmadan önce emir, talimat 

vermesi, işlemleri yaparken yol göstermesi gibi. Astın bu emir ve talimatlara karşı itiraz ya da 

dava açma hakkı yoktur. Astın üste itaat yükümlülüğü vardır.  

 

 Astın üstün her türlü emrini yerine getirmesinin tek istisnası ‘kanunsuz emir’dir. 

Gerek Anayasa gerekse Devlet Memurları Kanununda bu kural düzenlenmiştir. Buna göre 

devlet memuru 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, memur bu emri yerine getirir. Ancak emrin yerine 

getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir. Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir 

suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz 

 

- Astın işlemlerini denetleme yetkisi: Hiyerarşik amir astının işlemlerini hem hukukilik 

hem de yerindelik yönünden denetleyebilir. Amir bu işlemleri, onama, onamama, düzeltme, 

değiştirme, kaldırma, geri alma, erteleme, durdurma gibi yetkilere sahiptir. Ancak hiyerarşik 

amir hiçbir şekilde astın yerine geçerek ilk elden işlem yapamaz. 

 

3.1.2. İdari Vesayet 

İdari vesayet, merkezi idare ile yerinden yönetim kuruluşları (yer bakımından yerinden 

yönetim ve hizmet bakımından yerinden yönetim) kuruluşları arasındaki bütünlüğü sağlayan 

                                                             
26 Gözler, a.g.e., s.112. 
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hukuki denetim aracıdır. Anayasanın 127. maddesine göre: “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.” O halde idari vesayetle ilgili şöyle bir tanımlama yapılabilir: “Devletin 

bütünlüğünü ve kamu hizmetlerinin tüm ülke düzeyinde uyumlu bir biçimde yürütülmesini 

sağlamak için, devlet tüzel kişiliğinin ve bu tüzel kişiliğini temsil eden merkezi idarenin, 

yerinden yönetim kuruluşları üzerinde sahip olduğu denetim yetkisine idari vesayet denir.” 

 

İdari vesayet yetkisi kişiler ya da işlemler üzerinde olabilir. Türkiye’de kişiler 

üzerinde idari vesayet yetkisi çok sınırlıdır. Çünkü Anayasanın yerel yönetimleri düzenleyen 

127. Maddesinde “mahallî idarelerin seçilmiş organlarının, organlık sıfatını kazanmalarına 

ilişkin itirazların çözümü ve kaybetmeleri, konusundaki denetim yargı yolu ile olur” 

denilmektedir. Bununla birlikte aynı madde “görevleri ile ilgili bir suç sebebi ile hakkında 

soruşturma veya kovuşturma açılan mahallî idare organları veya bu organların üyelerini, 

İçişleri Bakanı, geçici bir tedbir olarak, kesin hükme kadar uzaklaştırabilir” hükmüne de yer 

vermektedir. İşte burada İçişleri Bakanının bir yerel yönetim organını ya da üyelerini geçici 

olarak görevden uzaklaştırması bir idari vesayet yetkisidir. Benzer bir durum kamu kurumu 

niteliğindeki meslek kuruluşları içinde geçerlidir. Bazı hallerde, meslek kuruluşlarının 

yöneticileri yetkili idari merciler tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırılabilir. Buradaki 

yetkide bir idari vesayet yetkisidir. 

 

İşlemler üzerindeki idari vesayet yetkisi, iptal, onama, değiştirerek onama, yeniden 

görüşülmesini isteme ve erteleme yetkisi olarak karşımıza çıkar. Merkezi idarede vesayet 

makamları başta bakanlar olmak üzere merkezi idarenin çeşitli birimleridir. Özellikle İçişleri 

Bakanı, vali ve kaymakamlar bu yetkiyi daha çok kullanırlar. 

 

İdari Vesayetin Özellikleri:27İdari vesayet iki farklı kamu tüzel kişisi arasında 

gerçekleşir. Her ne kadar Anayasada yapılan tanımda, idari vesayetin merkezi yönetim 

kuruluşlarının yerel yönetim kuruluşları üzerinde sahip olduğu denetim yetkisi denilse de 

bunun istisnaları da vardır. Örneğin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Beyoğlu ilçe 

belediyesi arasındaki ilişki hiyerarşi değil idari vesayettir. Çünkü büyükşehir belediyelerinin 

                                                             
27 İl Han Özay, a.g.e., s.163 vd.; Günday, a.g.e., s.84; Gözler, a.g.e., s.115. 
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ayrı kamu tüzel kişiliği,  ilçe belediyelerinin ise ayrı kamu tüzel kişiliği vardır. Benzer 

durumu hizmet yerinden yönetim kuruluşlarında da görebiliriz. Örneğin, Türkiye Barolar 

Birliği ile İstanbul Barosu arasındaki ilişki idari vesayettir. Çünkü il barolarının ayrı kamu 

tüzel kişiliği, Türkiye Barolar Birliği’nin ayrı kamu tüzel kişiliği vardır. İdari vesayet yetkisi 

istisnai bir yetkidir. Çünkü genel kural yerinden yönetim kuruluşlarının özerk olmasıdır. Bu 

yetkinin istisnai olması nedeniyle hangi işlemlerin idari vesayete tabi olduğunun kanunda 

açıkça belirtilmesi gerekir. Bunun anlamı kanunda açıkça belirtilmemiş işlemler üzerinde 

idari vesayet yetkisinin kullanılamayacağıdır. İdari vesayet yetkisi kanunla verilir. Kanun 

olmadan vesayet de olmaz. Merkezi idarenin bir yerinden yönetim kuruluşu üzerinde vesayet 

yetkisine sahip olabilmesi için, bu yetkinin kendisine kanun metniyle açıkça verilmesi 

gerekir. 

Hiyerarşi – İdari Vesayet Karşılaştırması: Kural olarak vesayet makamları yerinden 

yönetim organlarının işlemlerini değiştiremez. Hiyerarşi de ise amir işlemi geri alma, 

değiştirme, kaldırma, düzeltme, iptal etme gibi yetkilere sahiptir. 

- İdari vesayet yetkisi istisnai bir yetkidir sadece kanunda gösterilen işlemler üzerinde 

idari vesayet söz konusudur. Oysa hiyerarşi olağan ve genel bir yetki olup astın bütün 

işlemleri üzerinde söz konusudur. 

- Hiyerarşi aynı tüzelkişilik içinde söz konusu iken idari vesayet iki farklı kamu tüzel 

kişisi arasındadır. 

- Hiyerarşi emir ve talimat verme yetkisi içerirken idari vesayet içermez. 

- Hiyerarşide üst astının işlemleri üzerinde yerindelik denetimi yapabilir. Oysa idari 

vesayette yalnızca hukukilik denetimi yapılır. 

 

3.2 Kanuni İdare İlkesi 

Anayasanın 123. Maddesine göre “idare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve 

kanunla düzenlenir”. Bunun anlamı idarenin kuruluşunun kanunla düzenlenmesi ikinci bir 

anlamı ise idarenin görevlerinin kanunlarda gösterilmesidir. Ayrıca bu ilke idarenin kanuna 

bağlılığı olarak da yorumlanmaktadır. Türkiye’de idareyi oluşturan her örgüt varlığını 

kanundan almaktadır. 

 

Kanuni idare ilkesi, idarenin kurulması, görev ve yetkilerinin belirlenmesinde tüm 

ayrıntıların kanunla düzenlenmesi anlamına gelmemektedir. Burada yürütmenin düzenleme 
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yetkisini de hatırlamak gerekmektedir. Anayasa Mahkemesi içtihatlarına göre yürütmenin 

düzenleme yetkisi şu şekilde açıklanmıştır: Yasama organı belli konularda gerekli kuralları 

koyacak, çerçeveyi çizecek, eğer uygun veya zorunlu görürse, onların uygulanması yolunda 

sınırları belirlenmiş alanları bırakacak, idare ancak o alanlar içinde takdir yetkisine dayanmak 

suretiyle kanunlara aykırı olmamak üzere birtakım kurallar koyarak kanunun uygulanmasını 

sağlayacaktır.28 

 

3.3. Kamu Tüzel Kişiliği 
 

Anayasa’nın 123. Maddesine göre “(…) Kamu tüzelkişiliği, ancak kanunla veya 

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulur. Hemen vurgulamak gerekir ki, 

“Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle” ifadesi 2017 yılında yapılan ve 2018 yılında yürürlüğe 

giren Anayasa değişikliğinin sonucudur. 

Kamu tüzel kişiliğinin tam olarak anlaşılabilmesi için hukukta kişi kavramının 

bilinmesi gerekmektedir. Hukukta kişi terimi, haklara ve borçlara sahip olabilen, yani hakları 

ve borçları bulunabilen varlıkları ifade eder. Kişiler gerçek kişiler ve tüzel kişiler olmak üzere 

iki türlüdür. Gerçek kişiler insanlardır. Tüzel kişiler ise belli bir amacı gerçekleştirmek için 

bir araya gelmiş kişi ya da mal topluluğudur.  Tüzel kişilerde tabi oldukları hukuksal rejime 

göre kamu hukuku tüzel kişileri ve özel hukuk tüzel kişileri olmak üzere ikiye ayrılırlar. Özel 

hukuk tüzel kişilerine dernekler ve vakıflar örnek olarak verilebilir. 

 

Kamu tüzel kişisi, devlet tarafından kanunla ya da Cumhurbaşkanlığı kararnamesine 

dayanılarak kurulmuş ve kamu gücü ayrıcalıklarıyla donatılmış bir tüzel kişidir. Kamu 

hukuku tüzel kişileri kamu hukukuna tabi tüzel kişilerdir. Kamu hukuku tüzel kişileri, özel 

hukuk tüzel kişilerinden farklı olarak gerçek kişilerin serbest iradeleriyle değil, devlet 

tarafından kanunla kurulurlar. Kamu hukuku tüzel kişileri, özel hukuk gerçek ve tüzel 

kişilerinden üstün konumdadırlar. Zira kamu hukuku tüzel kişileri, kamu gücü ayrıcalıkları ve 

yükümlülüklerine tabidirler. Örneğin, kamu tüzel kişiliğine sahip kurumlar, kamu gücü ile 

donatılmak, kendine ait gelirlere sahip olmak, kamulaştırma yapabilmek, vergi 

muafiyetlerinden yararlanabilmek, idari işlemler yapabilmek gibi kamusal ayrıcalıklardan 

yararlanırlar. Buna karşılık kamu hukuku tüzel kişileri sadece ayrıcalık ve üstünlüklerden 

yararlanmazlar, özel hukuk tüzelkişilerine oranla daha sıkı bir denetim altında bulunup, 

                                                             
28 Turan Yıldırım, Türkiye’nin İdari Teşkilatı, Alkım, İstanbul, 1999, s.4 
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etkinliklerinde çok daha az özerk ve özgürdürler. Kamu hukuku tüzel kişilerinin bir diğer 

özelliği ise kamu yararının gerçekleşmesi amacıyla faaliyette bulunmalarıdır.29 

 

Türkiye’de,  merkezi idare kuruluşları ‘devlet tüzel kişiliği’ adı verilen bir tüzel kişilik 

altında yer alırlar ve bu kuruluşların kendilerine ait ayrı bir tüzel kişilikleri yoktur. Örneğin, 

Cumhurbaşkanlığının, bakanlıkların, il ve ilçe idarelerinin ayrı kamu tüzel kişiliği yoktur. 

Bunlar, devlet tüzel kişiliğinin içinde yer alırlar. Bazı kamu kuruluşlarının ise devlet tüzel 

kişiliğinden ayrı tüzel kişiliği vardır: Yerel yönetimler, hizmet bakımından yerinden yönetim 

kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları gibi.  

 

Anayasada da ifade edildiği gibi kamu tüzel kişileri, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı 

kararnamesiyle kurulur. Yukarıda saydığımız kuruluşların kamu tüzel kişilikleri de ya 

doğrudan doğruya Anayasadan kaynaklanmakta ya da ilgili kanunlarda o kurum ya da 

kuruluşun kamu tüzel kişiliğine sahip olduğu ifade edilmektedir. Bu kurum ve kuruluşlardan 

tüzel kişiliğe sahip olduğu bizzat Anayasa tarafından belirlenmiş olanlar şunlardır: Devlet 

tüzel kişiliği,  Mahalli İdareler (İl Özel İdaresi, Belediye, Köy), Kamu Kurumu Niteliğindeki 

Meslek Kuruluşları (Ticaret Odaları, Barolar gibi), Üniversiteler, TRT, Atatürk Kültür,Dil ve 

Tarih Yüksek Kurumu. 

                                                             
29 Gözler, a.g.e., s.87.; Özay, a.g.e.,  s.121 vd. 
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Uygulamalar 

Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır. 
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti 

Türkiye’nin yönetim yapısına hâkim Anayasal ilkelerin neler olduğu, bu çerçevede; 

İdarenin Bütünlüğü İlkesi, Kanuni İdare İlkesi ve Kamu Tüzel Kişiliği kavramları 

değerlendirilmiştir. 
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Bölüm Soruları 

1) Yerel yönetimler üzerinde idari vesayet yetkisi kural olarak kim tarafından 
kullanılır? 

a) Cumhurbaşkanı 
b) İçişleri Bakanı 
c) En üst hiyerarşik amir 
d) İl Encümeni 
e) İl Genel Meclisi 
 
2) Bir kamu tüzel kişisinin kendi içerisindeki denetim biçimi hangi ilkeye dayanır? 
a) İdari vesayet 
b) Hiyerarşi 
c) Merkezden yönetim 
d) Yetki genişliği 
e) Yerinden yönetim 
 
3) Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kamu tüzel kişiliğinin oluşturulabilmesi hangi 

yılda yürürlüğe giren Anayasa değişikliği ile mümkün olmuştur? 
a) 2001 
b) 2003 
c) 2018 
d) 2010 
e) 2005 
 
4) İdare içindeki görevliler arasındaki astlık üstlük durumunu ifade eden kavram 

aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Merkezden Yönetim 
b) Hiyerarşi 
c) Kanuni İdare 
d) İdari Tevzin 
e) İdari Vesayet 
 
5) Merkezi idare ile yerinden yönetim kuruluşları arasındaki bütünlüğü sağlayan 

hukuki denetim araç aşağıdakilerden hangisidir? 
a) İdari Vesayet 
b) Hiyerarşi 
c) Kanuni İdare 
d) Merkezden Yönetim 
e) Kanuni İdare 
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6) Kamu Tüzel Kişiliği ne demektir? 
7) Yetki genişliği nedir? 
8) Kanuni İdare ilkesi nedir? 
 

Cevaplar 

1)b, 2)b, 3)c, 4)b, 5)a 
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4. MERKEZİ YÖNETİMİN BAŞKENT TEŞKİLATI: 
CUMHURBAŞKANI 
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 

 

Bu bölümde Türkiye’nin merkezden yönetiminin başkent teşkilatı üzerinde durulacaktır. 
Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı kurumu, görev ve yetkilerinin neler olduğu bu bölümde 
öğrenilecektir.  
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 

 
 
1.Cumhurbaşkanının görevleri nelerdir? 
 
2. “Cumhurbaşkanının sorumsuzluğu” ne demektir? 
 
3.Devlet Denetleme Kurulunun görev alanı nelerdir? 
 
4.Cumhurbaşkanının yargı ile ilgili görevleri nelerdir? 
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 

Konu Kazanım Kazanımın nasıl elde 
edileceği veya 
geliştirileceği 

Cumhurbaşkanının görev ve 

yetkileri 

 

Cumhurbaşkanının görev ve 

Yetkilerinin neler olduğu 

öğrenilecektir. 

 

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 

Devlet Denetleme Kurulu Devlet Denetleme 

Kurulunun Yapısı Ve 

Görevleri Öğrenilecektir. 

 

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 
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Anahtar Kavramlar 

Cumhurbaşkanı, Başkent Teşkilatı, Devlet Denetleme Kurulu 
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Giriş 

  Bu bölümde, Türkiye’nin yönetim yapısının bir parçası olan “merkezi yönetim ” ve bu 

yönetimin başkent teşkilatı ele alınacaktır. Özellikle bu bölümde Cumhurbaşkanı, 

Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileri ve Devlet Denetleme Kurulu ele alınacaktır. 
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4.1.Türkiye’nin Yönetim Yapısı 
 

Türkiye’nin yönetim yapısı merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına 

dayanmaktadır. Merkezden yönetim ilkesine göre teşkilatlanan kuruluşlara merkezi yönetim 

adı verilir. Merkezi idare ise kendi içinde ikiye ayrılır: başkent teşkilatı ve taşra teşkilatı. 

Yerinden yönetim ilkesine göre teşkilatlanan kuruluşlara ise yerinden yönetim kuruluşları 

denilir. Yerinden yönetim de kendi içinde ikiye ayrılır: Yer yönünden yerinden yönetim 

kuruluşları  (mahalli idareler/yerel yönetimler) ve hizmet yönünden yerinden yönetim 

kuruluşları. Burada ilk olarak Türkiye’nin merkezi yönetimi ardından ise yerinden yönetim 

kuruluşlarını inceleyeceğiz. 

 

Türkiye’nin merkez örgütünün başında devletin yürütme organını oluşturan 

Cumhurbaşkanı ve Bakanlıkları görürüz. Cumhurbaşkanı ve Bakanlıkların idari görevleri 

yanında, siyasi görevleri de vardır. Burada bu kuruluşların idari görevleri incelenecektir. İlk 

olarak merkezi yönetimin başkent teşkilatını inceleyeceğiz. Ardından ise merkezi yönetimin 

taşra teşkilatı ele alınacaktır.  

Merkezi yönetimin başkent teşkilatı Cumhurbaşkanı ve Bakanlıklardan oluşur. Ayrıca 

başkentte Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıklara çeşitli konularda görüş bildiren, öneri ve 

tavsiyelerde bulunan yardımcı kuruluşlar da bulunur.   

 

4.2. Cumhurbaşkanı 
 

2018 değişikliği ile Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerine ilişkin yasama, yürütme ve 

yargıya dair yapılan tasniflendirme kaldırılmış ve Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri şu 

şekilde sayıldı: 

- Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir. 

- Cumhurbaşkanı, Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk 

Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının 

düzenli ve uyumlu çalışmasını temin eder. 

- Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet 

Meclisinde açılış konuşmasını yapar. 

- Ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında Meclise mesaj verir. 
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- Kanunları yayımlar. 

- Kanunları tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderir. 

- Kanunların, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün tümünün veya belirli 

hükümlerinin Anayasaya şekil veya esas bakımından aykırı oldukları gerekçesiyle 

Anayasa Mahkemesinde iptal davası açar. 

- Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atar ve görevlerine son verir. 

- Üst kademe kamu yöneticilerini atar, görevlerine son verir ve bunların 

atanmalarına ilişkin usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenler. 

- Yabancı devletlere Türkiye Cumhuriyetinin temsilcilerini gönderir, Türkiye 

Cumhuriyetine gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul eder. 

- Milletlerarası andlaşmaları onaylar ve yayımlar. 

- Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna 

sunar. 

- Milli güvenlik politikalarını belirler ve gerekli tedbirleri alır. 

- Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını 

temsil eder. 

- Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verir. 

- Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle kişilerin cezalarını hafifletir veya 

kaldırır. 

- Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı 

kararnamesi çıkarabilir.  

Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları 

ve ödevleriyle dördüncü bölümde yer alan siyasi haklar ve ödevler Cumhurbaşkanlığı 

kararnamesiyle düzenlenemez. Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen 

konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Kanunda açıkça düzenlenen konularda 

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kanunlarda 

farklı hükümler bulunması halinde, kanun hükümleri uygulanır. Türkiye Büyük Millet 

Meclisinin aynı konuda kanun çıkarması durumunda, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 

hükümsüz hale gelir. 

- Cumhurbaşkanı, kanunların uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı 

olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilir. 
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- Kararnameler ve yönetmelikler, yayımdan sonraki bir tarih belirlenmemişse, 

Resmî Gazetede yayımlandıkları gün yürürlüğe girer. 

- Cumhurbaşkanı, ayrıca Anayasada ve kanunlarda verilen seçme ve atama görevleri 

ile diğer görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.” 

 

4.3. Cumhurbaşkanın Sorumluluk ve Sorumsuzluk Hali  

2018 değişikliği öncesi Cumhurbaşkanı, vatana ihanetten dolayı, Türkiye Büyük 

Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte birinin teklifi üzerine, üye tamsayısının en az 

dörtte üçünün vereceği kararla suçlandırılır iken değişiklik ile cumhurbaşkanının cezai 

sorumluluğu aşağıdaki şekilde düzenlendi: 

Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi üye 

tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilir. Meclis, 

önergeyi en geç bir ay içinde görüşür ve üye tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla 

soruşturma açılmasına karar verebilir. 

Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, Meclisteki siyasi partilerin, güçleri 

oranında komisyona verebilecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterecekleri adaylar 

arasından her siyasi parti için ayrı ayrı ad çekme suretiyle kurulacak onbeş kişilik bir 

komisyon tarafından soruşturma yapılır. Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu 

iki ay içinde Meclis Başkanlığına sunar. Soruşturmanın bu sürede bitirilememesi halinde, 

komisyona bir aylık yeni ve kesin bir süre verilir. 

Rapor Başkanlığa verildiği tarihten itibaren on gün içinde dağıtılır, dağıtımından 

itibaren on gün içinde Genel Kurulda görüşülür. Türkiye Büyük Millet Meclisi, üye 

tamsayısının üçte ikisinin gizli oyuyla Yüce Divana sevk kararı alabilir. Yüce Divan 

yargılaması üç ay içinde tamamlanır, bu sürede tamamlanamazsa bir defaya mahsus olmak 

üzere üç aylık ek süre verilir, yargılama bu sürede kesin olarak tamamlanır. 

Hakkında soruşturma açılmasına karar verilen Cumhurbaşkanı, seçim kararı alamaz. 

Yüce Divanda seçilmeye engel bir suçtan mahkûm edilen Cumhurbaşkanının görevi 

sona erer. 

Cumhurbaşkanının görevde bulunduğu sürede işlediği iddia edilen suçlar için görevi 

bittikten sonra da bu madde hükmü uygulanır. 
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4.4. Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Cumhurbaşkanına Vekalet ve Bakanlar 

Cumhurbaşkanı, seçildikten sonra bir veya daha fazla Cumhurbaşkanı yardımcısı 

atayabilir. 

Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde, kırkbeş gün 

içinde Cumhurbaşkanı seçimi yapılır. Yenisi seçilene kadar Cumhurbaşkanı yardımcısı 

Cumhurbaşkanlığına vekâlet eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır. Genel seçime bir 

yıl veya daha az kalmışsa Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimi de Cumhurbaşkanı seçimi ile 

birlikte yenilenir. Genel seçime bir yıldan fazla kalmışsa seçilen Cumhurbaşkanı Türkiye 

Büyük Millet Meclisi seçim tarihine kadar görevine devam eder. Kalan süreyi tamamlayan 

Cumhurbaşkanı açısından bu süre dönemden sayılmaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi genel 

seçimlerinin yapılacağı tarihte her iki seçim birlikte yapılır. 

Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak 

görevinden ayrılması hallerinde, Cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanına vekâlet eder 

ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır. 

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip 

olanlar arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanır ve görevden alınır. Cumhurbaşkanı 

yardımcıları ve bakanlar, 81 inci maddede yazılı şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi 

önünde andiçerler. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Cumhurbaşkanı yardımcısı veya 

bakan olarak atanırlarsa üyelikleri sona erer. 

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, Cumhurbaşkanına karşı sorumludur. 

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında görevleriyle ilgili suç işledikleri iddiasıyla, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle 

soruşturma açılması istenebilir. Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüşür ve üye 

tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilir. 

Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, Meclisteki siyasi partilerin, güçleri 

oranında komisyona verebilecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterecekleri adaylar 

arasından, her siyasi parti için ayrı ayrı ad çekme suretiyle kurulacak onbeş kişilik bir 

komisyon tarafından soruşturma yapılır. Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu 

iki ay içinde Meclis Başkanlığına sunar. Soruşturmanın bu sürede bitirilememesi halinde, 

komisyona bir aylık yeni ve kesin bir süre verilir. Rapor Başkanlığa verildiği tarihten itibaren 

on gün içinde dağıtılır ve dağıtımından itibaren on gün içinde Genel Kurulda görüşülür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, üye tamsayısının üçte ikisinin gizli oyuyla Yüce Divana sevk 

kararı alabilir. Yüce Divan yargılaması üç ay içinde tamamlanır, bu sürede tamamlanamazsa 
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bir defaya mahsus olmak üzere üç aylık ek süre verilir, yargılama bu sürede kesin olarak 

tamamlanır. Bu kişilerin görevde bulundukları sürede, görevleriyle ilgili işledikleri iddia 

edilen suçlar bakımından, görevleri bittikten sonra da beşinci, altıncı ve yedinci fıkra 

hükümleri uygulanır. Yüce Divanda seçilmeye engel bir suçtan mahkûm edilen 

Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakanın görevi sona erer. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve 

bakanlar, görevleriyle ilgili olmayan suçlarda yasama dokunulmazlığına ilişkin hükümlerden 

yararlanır. Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri, teşkilat yapısı ile 

merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir. 

 

4.5. Devlet Denetleme Kurulu 

Devlet Denetleme Kurulu Doğrudan cumhurbaşkanına bağlı olup, onun isteği üzerine 

(kendiliğinden yapamaz) inceleme, araştırma, idari soruşturma ve denetleme yapar. (idari 

soruşturma yetkisi 2018 değişikliği ile verilmiştir.)  

DDK’nın görevi; İdarenin hukuka uygunluğunun, düzenli ve verimli şekilde 

yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla, 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, idari 

soruşturma ve denetlemeleri yapar. Kurul kararları gizlidir.  Kararlar bir rapor halinde 

Cumhurbaşkanına sunulur. 

2018 değişikliği ile Devlet Denetleme Kurulunun görev alanı dışında sayılan silahlı 

kuvvetler kurulun görev alanına dahil edildi. Artık kurulun görev alanı dışında olan sadece 

yargı organlarıdır. 

Devlet denetleme kurulunun başkanı değişiklikten önce kurul üyeleri içinden 

atanmakta iken bu zorunluluğa son verildi ve başkan ve üyeler Cumhurbaşkanınca atanır 

hükmü benimsendi. 

Değişiklik öncesi kanunla düzenlenen kurulun işleyişi, üyelerin görev süresi ve diğer 

özlük işlerinin artık Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle düzenleneceği kabul edildi. 

Not: 2018 değişikliği ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği kaldırılmıştır. 
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Uygulamalar 

Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır. 
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti 

  Bu bölümde Türkiye’nin yönetim yapısının bir parçası olan “merkezi yönetim ” ve bu 

yönetimin başkent teşkilatı ele alınmıştır. Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileri, Devlet 

Denetleme Kurulunun ne olduğu ve ne şekilde çalıştığı öğrenilmiştir. 
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Bölüm Soruları 

1) Cumhurbaşkanı kim tarafından seçilmektedir? 
a) Parlamento 
b) TBMM 
c) Milletvekilleri 
d) Halk 
e) Başbakan 
 
2) Cumhurbaşkanının görev süresi kaç yıldır? 
a) 3 
b) 5 
c) 7 
d) 2 
e) 10 
 
3) Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının Yasama İle İlgili Görevlerinden birisi 
değildir? 

a)  Türkiye Büyük Millet Meclisini gerektiğinde toplantıya çağırmak, 

b) Kanunları yayımlamak, 

c) Kanunları tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri 
göndermek, 

d) Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna 
sunmak, 

e) Genelkurmay Başkanını Atamak 

 

4) Aşağıdakilerden hangisi  Cumhurbaşkanının Yürütme İle İlgili Görevlerinden 
birisi değildir? 

a)  Bakanı atamak ve istifasını kabul etmek, 

b) Cumhurbaşkanı Yardımcılarını atamak ve görevlerine son vermek, 

c) Milletlerarası antlaşmaları onaylamak ve yayımlamak, 

d) Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar vermek, 

e) Anayasa Mahkemesine Üye Seçmek. 

 

5) Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının Yargı İle İlgili Görevlerinden birisidir? 

a) Devlet Denetleme Kurulu Başkanını seçmek 

b) Valileri atamak 

c) Milletlerarası antlaşmaları onaylamak ve yayımlamak, 

            d) Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar vermek 
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e) Anayasa Mahkemesine Üye Seçmek. 

 

6) Devlet Denetleme Kurulu re’sen (kendiliğinden) incele yapabilir mi? 

7) Devlet Denetleme Kurulu üyelerini kim atar? 

8) Devlet Denetleme Kurulu kararları bağlayıcı mıdır? 

 

Cevaplar 

1)d, 2)b, 3)e, 4)e, 5)e 
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5. CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI 
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 

Türkiye’de 2018 yılında yürürlüğe giren Anayasa değişikliği ile parlamenter rejimden 
Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmiştir. Bu geçiş, kamu yönetiminin örgütlenmesi üzerinde 
de önemli etkiler doğurmuştur. Bakanlar kurulu kaldırılarak yürütme tek başlı hale getirilmiş; 
Cumhurbaşkanlığı teşkilatı, çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile yeniden 
yapılandırılmıştır. Bölümü konusunu temelde bu teşkilat oluşturacaktır. 
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 

 
1.2018 yılında yürürlüğe giren Anayasa değişiklikleri merkezi teşkilatı nasıl etkilemiştir? 
 
2.Cumhurbaşkanlığı teşkilatı hangi birimlerden oluşur? 
 
3.Bakanlıkların yeni sistemde konumu nasıldır? 
 
4.Türkiye’de kaç Bakanlık vardır? 
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 

Konu Kazanım Kazanımın nasıl elde 
edileceği veya 
geliştirileceği 

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Cumhurbaşkanlığı 
Teşkilatınfa Hangi birimleri 

Olduğu ve Görevleri 
Öğrenilecektir. 

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 

Bakan Yardımcılığı Türkiye’de Bakan 
Yardımcılığı Kurumu 

Hakkında Ayrıntılı Bilgi 
Edinilecektir. 

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 

Bakanlıkların 
Teşkilatlanması 

Bakanların başkentte, 
taşrada ve yutdışında ne 
şekilde örgütlendiği 

öğrenilecektir. 

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 
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Anahtar Kavramlar 

Cumhurbaşkanı, Bakan, Bakan Yardımcılığı, Bkanlık Teşkilatı 
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Giriş 

Bu bölümde Türkiye’nin yönetim yapısının bir parçası olan “merkez yönetim ” ve bu 

yönetimin başkent teşkilatı incelenmeye devam edilecektir. Bu bölümde, Cumhurbaşkanlığına 

bağlı ofisler, kurullar, bakanlıklar ve bağlı kuruluşlar incelenecektir. 
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5.1. Genel Olarak Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı 

 

Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir. 

Cumhurbaşkanı, Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini 

temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını 

temin eder. Cumhurbaşkanı, yetkilerinden bir kısmını gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak 

belirterek astlarına devredebilir. Ancak devrettiği yetkiyi, gerek gördüğünde kendisi de 

doğrudan kullanabilir. 

Türkiye’de 2018 yılında yürürlüğe giren Anayasa değişikliği ile parlamenter rejimden 

Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmiştir. Bu geçiş, kamu yönetiminin örgütlenmesi üzerinde 

de önemli etkiler doğurmuştur. Bakanlar kurulu kaldırılarak yürütme tek başlı hale getirilmiş; 
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Cumhurbaşkanlığı teşkilatı, çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile yeniden 

yapılandırılmıştır. 

 Yeni sistemde Cumhurbaşkanlığı teşkilatı dört faklı kategori yapılanmadan 

oluşmaktadır: 

- Özel Kalem, İdari İşler Başkanlığı ve Ofisler 

- Bağlı Kurullar 

- Cumhurbaşkanlığı Kabinesi (Bakanlıklar) 

- Bağlı Kuruluşlar. 

 

5.2. Özel Kalem, İdari İşler Başkanlığı ve Ofisler 

 1982 Anayasası, Cumhurbaşkanı’na görevlerinden yardımcı olmak amacıyla 

“Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği” makamını öngörmüştü. 2018 yılında yürürlüğe giren 

1 nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği kaldırıldı. 

Doğan boşluğu doldurmak için Cumhurbaşkanlığına bağlı Özel Kalem Müdürlüğü, İdari İşler 

Başkanlığı ve ofisler kuruldu. 

Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatının kadroları, Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenir. 

İdari İşler Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü, Başdanışmanlar, Danışmanlar ve 

Genel Müdürler Cumhurbaşkanı tarafından; diğer personel ise bazı istisnalar hariç İdari İşler 

Başkanı tarafından atanır veya görevlendirilir. 

  Hizmetine ihtiyaç kalmayan kadrolu personelden emeklilik statüsünde olmayanlar, 

diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atanır. Buna ait talep Aile, Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler Bakanlığına bildirilir. Bu bakanlık ve ilgili kuruluşlar atamaya ilişkin işlemleri 

genel hükümler çerçevesinde en kısa sürede yerine getirirler 

Hizmetine gerek kalmayan süreli personel, süresinin bitiminden önce de kurumlarına 

geri gönderilebilir veya görevlerine son verilebilir. Süreli personelden isteyenler, süreleri 

bitmeden kurumlarına dönebilirler veya görevlerini bırakabilirler. 

5.2.1. Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem müdürlüğü 

Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

- Cumhurbaşkanı makamına ilişkin hizmetleri yürütmek, 

- Cumhurbaşkanının resmi ve özel yazışmalarını yürütmek, 

- Cumhurbaşkanının tören, yurtiçi ve yurtdışı gezi işlerini düzenlemek ve yürütmek, 
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- Cumhurbaşkanlığı makamının protokol, halkla ilişkiler ve kurumsal iletişim 

hizmetlerini bünyesindeki birimler aracılığıyla yürütmek,  

- Cumhurbaşkanının Milli Saraylar ve Devlet Arşivlerine ilişkin talimat, iş ve 

işlemlerini yürütmek, 

- Cumhurbaşkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

5.2.2. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Danışmanı ve özel temsilci 

Cumhurbaşkanı, kendisine danışmanlık ve verdiği diğer görevleri yapmak üzere 

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanı Danışmanı atayabilir. Cumhurbaşkanı, özel 

bilgi ve uzmanlık gerektiren konularda, dış ülkelerde veya uluslararası kuruluşlar nezdinde 

özel bir görevi ifa etmek üzere özel temsilci görevlendirebilir. Bu şekilde 

görevlendirileceklere Büyükelçi unvanı verilebilir. Büyükelçilik unvanı özel temsilcilik 

görevi müddetince devam eder. Özel temsilcilerin giderleri Cumhurbaşkanlığı bütçesinden 

karşılanır. Bunlara ödenecek harcırah hakkında Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarına ilişkin 

hükümler uygulanır. 

5.2.3. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı 

En yüksek Devlet memuru olan İdari İşler Başkanı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler 

Başkanlığının en üst amiridir. 

İdari İşler Başkanı bütün birimlerin faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını 

denetlemekle görevli ve yetkili olup yukarıda belirtilen hizmetlerin mevzuata, 

Cumhurbaşkanının politika ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesinde Cumhurbaşkanına 

karşı sorumludur. 

İdari İşler Başkanı Cumhurbaşkanı adına aşağıdaki görevleri yapar. 

- Anayasada belirtilen görevlerinin yerine getirilmesinde ve yetkilerinin kullanılmasında 

Cumhurbaşkanına gerekli olan hizmetleri sunmak. 

- Türkiye Büyük Millet Meclisi ile olan münasebetlerin yürütülmesi ve kamu kurum ve 

kuruluşları arasında koordinasyonun sağlanması için gerekli çalışmaları yapmak. 

- Devlet Teşkilatının düzenli ve etkin bir şekilde işlemesini temin edecek prensiplerin tespiti 

için gerekli çalışmaları yapmak. 

- İç güvenlik, dış güvenlik ve terörle mücadele konusunda koordinasyonun sağlanması için 

gerekli çalışmaları yapmak. 
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- Yapılan çalışmaların kamuoyundaki tesirlerini izleme ve değerlendirme çalışmalarını 

yapmak.  

  İdari İşler Başkanlığının birimleri aşağıda gösterilmiştir. 

- Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü 

- Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 

- Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü 

- Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü 

 

5.2.4. Ofisler 

1 nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle verilen görevleri yerine getirmek üzere 

Cumhurbaşkanlığına bağlı, özel bütçeli, kamu tüzel kişiliğini haiz, İdari ve mali özerkliğe 

sahip, Dijital Dönüşüm Ofisi, Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi ve Yatırım Ofisi 

kurulmuştur. 

 

5.3. Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları 

2018 yılında Cumhurbaşkanlığı bünyesinde aşağıda yer alan kurullar kurulmuştur: 

- Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu. 

- Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu. 

- Ekonomi Politikaları Kurulu. 

- Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu. 

- Hukuk Politikaları Kurulu. 

- Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu. 

- Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu. 

- Sosyal Politikalar Kurulu. 

- Yerel Yönetim Politikaları Kurulu. 

Cumhurbaşkanı, kurulların başkanıdır. Kurullar en az üç üyeden oluşur. Kurul üyeleri 

Cumhurbaşkanınca atanır. Cumhurbaşkanı kurul üyelerinden birini başkanvekili olarak 

görevlendirir. Kurulların genel görev ve yetkileri şunlardır: 

- Cumhurbaşkanınca alınacak kararlar ve oluşturulacak politikalarla ilgili öneriler geliştirmek. 
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- Geliştirilen politika ve strateji önerilerinden Cumhurbaşkanınca uygun görülenler hakkında 

gerekli çalışmaları yapmak. 

- Küresel rekabetin getirdiği ani değişimlere karşı strateji ve politika önerileri geliştirmek, 

- Görev alanlarına giren konularda kamu kurum ve kuruluşlarına görüş vermek. 

- Görev alanlarına giren konularda Bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar, sivil toplum ve sektör 

temsilcileri, alanında uzman kişiler ve ilgili diğer ilgililerin görüşünü alarak uygulanan 

politikaları ve gelişmeleri izlemek, yapılan çalışmalarla ilgili Cumhurbaşkanına rapor 

sunmak. 

- Cumhurbaşkanı programına uygunluk açısından, bakanlıklar ile kurum ve kuruluşların 

uygulamalarını izlemek ve Cumhurbaşkanına rapor sunmak. 

- Bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar, sivil toplum ve sektör temsilcileri, alanında uzman kişiler 

ve ilgili diğer ilgililerin davet edilmesi suretiyle genişletilmiş kurul toplantıları yapmak.  

- Görev alanlarına giren konularda talep, ihtiyaç ve etki analizi yapmak ve/veya yaptırtmak. 

Müşterek alanlardaki görev ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak üzere ilgili 

bakanlar, kurum ve kuruluşların üst yöneticileri ile ilgili politika kurulunun başkanvekilinin 

katılımıyla koordinasyon toplantıları yapılabilir. Bu toplantılarda tespit edilen esaslar 

Cumhurbaşkanına sunulur. Koordinasyon toplantılarına Cumhurbaşkanı veya 

görevlendireceği politika kurulu başkanvekili ya da bakan başkanlık eder. Koordinasyon 

toplantılarına ilişkin bütün iş ve işlemler ilgili politika kurulu tarafından yerine getirilir.  

Kurulların çalışma usul ve esasları 

Kurullar, alanlarında doğrudan Cumhurbaşkanı ile çalışır ve Cumhurbaşkanının 

talimatlarını yerine getirir. Kurullar, görev alanına giren konularda bakanlıklar, kamu kurum 

ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar ile yakın 

işbirliği içinde bulunur.  

Kurullar, kendi görev alanlarıyla ilgili olarak her türlü bilgi ve belgeyi ilgili 

bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarından talep edebilir. Söz konusu talepler kurum ve 

kuruluşlarca öncelikle değerlendirilir. Kurulların görev alanlarıyla ilgili toplantı ve 

çalışmalara; bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum ile özel sektör temsilcileri, 

akademisyenler ve yerli veya yabancı uzmanlar davet edilebilir. 

Kurullar, görev alanlarına giren konularla ilgili olarak çalışma grupları oluşturabilir. 

Birden fazla kurulun görev alanına giren hususlar genişletilmiş kurul toplantılarında ilgili 

kurullar tarafından müştereken çalışılır ve görüşler müştereken oluşturulur.    
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5.4. Bakanlıklar 

Devletin üstlendiği kamu hizmetlerinin konularına göre uzmanlaşmış ve örgütlenmiş 

bölümleridir. Merkezi yönetimde kamu hizmetleri arasında bir işbölümü yapılmış ve bu iş 

bölümü uyarınca her bir bakanlık, belli bir veya benzer kamu hizmetini yürütmek üzere 

kurulmuştur. Bu nedenle, bakanlıkların devlet tüzelkişiliğinden ayrı bir kamu tüzelkişilikleri 

bulunmamaktadır. Her bir bakanlık, yürüttüğü kamu hizmetini bağımsız olarak değil ve fakat 

devlet tüzelkişiliği adına yürütmekte ve bu hizmet alanında devlet tüzelkişiliğini temsil 

etmektedir.  

2018 yılında yürürlüğe giren Anayasa değişikliği ile ‘bakanlıkların kurulması, 

kaldırılması, görevleri, yetkileri ve teşkilatı kanunla düzenlenir’ şeklindeki Anayasa’nın 113. 

Maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Bugün artık ilgili düzenleme Cumhurbaşkanlığı 

kararnamesi ile yapılmaktadır. Nitekim 2018 yılında çıkarılan 1 nolu Cumhurbaşkanlığı 

kararnamesine göre Türkiye’de bakanlıklar şu şekildedir: 

- Adalet Bakanlığı 

- Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı 

-  Dışişleri Bakanlığı 

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

- Gençlik ve Spor Bakanlığı 

- Hazine ve Maliye Bakanlığı 

- İçişleri Bakanlığı 

- Milli Eğitim Bakanlığı 

- Milli Savunma Bakanlığı 

- Sağlık Bakanlığı 

- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

- Tarım ve Orman Bakanlığı 

- Ticaret Bakanlığı 

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
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5.4.1. Bakanlar  

  Bakan, bakanlık kuruluşunun en üst amiri olup, bakanlık icraatından ve emri 

altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu, bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile 

bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle 

görevli ve yetkilidir. 

Bakanlar, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımı amacıyla, 

bakanlık hizmetlerini mevzuata, Cumhurbaşkanının genel siyasetine, Cumhurbaşkanı karar ve 

talimatlarına, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle, bakanlığın 

faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla 

görevli ve Cumhurbaşkanına karşı sorumludur. 

Bakanlıklarda sayısı onbeşi geçmemek üzere Bakan Müşaviri istihdam edilebilir. 

Bakan Müşavirlerinin kadroları atama işlemi gerçekleşince hiçbir işleme gerek kalmaksızın 

ihdas edilmiş ve ilgili bakanlığa ait kadro cetvelinin ilgili bölümüne eklenmiş sayılır. 

 

5.4.2. Bakan Yardımcıları 

Bakan Yardımcıları, bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup bakanlık hizmetlerini 

bakan adına ve bakanın direktif ve emirleri yönünde, bakanlığın amaç ve politikalarına, 

kalkınma planlarına ve yıllık programlara, stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet 

gereklerine, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla bakanlık 

teftiş kurulu hariç bakanlık kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını 

gözetir ve sağlar. 

Bakan Yardımcıları yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı 

sorumludur. Bakan yardımcısı kadroları atama işlemi yapıldığı anda herhangi bir işleme gerek 

kalmaksızın ihdas edilerek Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesinin ilgili bölümlerine eklenmiş sayılır.  

 

5.4.3. Bakanlıkların temel kuruluşları ve hiyerarşik kademeler  

Bakanlıklar, merkez teşkilatı ile ihtiyaca göre kurulan taşra ve yurtdışı teşkilatından ve 

bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlardan meydana gelir. 

Bakanlık merkez teşkilatı, bakanlığın sorumlu olduğu hizmetlerin yürütülmesi, bu 

hizmetlerle ilgili amaç ve politika tayini, planlama, kaynakları düzenleme ve sağlama, 



 
 
 

91 
 

koordinasyon, gözetim ve takip, idareyi geliştirme ve denetim gibi görevleri yerine getirmek 

üzere gerekli birimlerden meydana gelir. 

Bakanlığın kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek ve yürütmekte oldukları hizmetleri 

vatandaşlara sunmakla görevli bakanlık taşra teşkilatı, ihtiyaca göre aşağıdaki kuruluşların 

tamamından veya birkaçından meydana gelecek şekilde düzenlenir. 

a) İl valisine bağlı il kuruluşları, 

b) Kaymakama bağlı ilçe kuruluşları, 

c) Doğrudan merkeze bağlı taşra kuruluşları. 

  Bakanlık merkez, taşra teşkilatları ile bağlı ve ilgili kuruluşların hiyerarşik kademeleri; 

hizmetin özelliklerinden kaynaklanan farklılıklar dikkate alınmak kaydıyla aşağıdaki şekilde 

düzenlenir.  

a) Bakanlık merkez teşkilatında: 

1) Bakan Yardımcılığı,  

2) Bakan Yardımcılığına bağlı Genel Müdürlük, Kurul Başkanlığı veya Daire 

Başkanlığı,  

3) Genel Müdürlük veya Kurul Başkanlığına bağlı Daire Başkanlığı,  

b) Bağlı kuruluşlarda: 

1) Genel Müdürlük, 

2) Daire Başkanlığı, 

3) İhtiyaca göre kurulacak Şube Müdürlüğü, 

c) Taşra teşkilatı bölge kuruluşlarında: 

1) Bölge Müdürlüğü,  

2) Şube Müdürlüğü veya Başmühendislik, 

3) Şeflik veya Mühendislik,  

ç) Taşra teşkilatı il kuruluşlarında:  

1) Vali, 

2) İl Müdürlüğü, 

3) Şube Müdürlüğü, 

4) Şeflik, 

d) Taşra teşkilatı ilçe kuruluşlarında:  
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1) Kaymakam, 

2) İlçe Müdürlüğü, 

3) İhtiyaç bulunan ilçelerde Şube Müdürlüğü, 

4) Şeflik. 

Yurtdışı Teşkilatı; kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışında devamlı veya geçici 

görev yapan, dış temsilcilik niteliği taşıyan veya taşımayan bütün kuruluşlarıdır.  

Dış temsilcilik; diplomatik temsilciliklerle konsolosluklardır. Diplomatik temsilcilik; 

büyükelçilik, daimi temsilcilik, temsilcilik, elçilik, ortaelçilik, büyükelçilik ve elçilik büroları 

ve daimi maslahatgüzarlıklarıdır. Konsolosluk; başkonsolosluk, konsolosluk, muavin 

konsolosluk, konsolosluk ajanlığı ve büyükelçilik konsolosluk şubeleri ile fahri 

başkonsolosluk ve fahri konsolosluklardır.  

Bakanlıklara bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlar kendi kanunları ve Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamelerindeki hükümlere tabidir. 

 

5.5. Cumhurbaşkanlığı’na Bağlı Kuruluşlar 

Aşağıda yer alan kurum ve kuruluşlar Cumhurbaşkanlığına bağlı olup, kanunları 
ve/veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerindeki hükümlere tabidir. 

 

• Devlet Arşivleri Başkanlığı 

• Devlet Denetleme Kurulu 

• Diyanet İşleri Başkanlığı  

• İletişim Başkanlığı 

• Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 

• Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı 

• Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı  

• Savunma Sanayi Başkanlığı 

• Strateji ve Bütçe Başkanlığı  

• Türkiye Varlık Fonu 
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Uygulamalar 

Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır. 
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti 

Bu bölümde Cumhurbaşkanlığı teşkilatı bünyesinde yer alan ofisler, bağlı kurullar, 

bağlı kuruluşlar ve bakanlıklar öğrenilmiştir. 
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Bölüm Soruları 

1) Aşağıdakilerden hangisi cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşlardan biri değildir? 
a) Devlet Denetleme Kurulu 
b) Diyanet İşleri Başkanlığı 
c) Emniyet Genel Müdürlüğü 
d) İletişim Başkanlığı 
e) MİT Başkanlığı 
 
2) Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanlığı teşkilatı içerisinde yer alan 

kurullardan birisi değildir? 
 
a) Milli Güvenlik Kurulu 
b) Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu 
c) Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu 
d) Ekonomi Politikaları Kurulu 
e) Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu. 

 

3) Türk kamu yönetimindeki en yüksek devlet memuru kimdir? 
 
a) Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı 
b) Vali 
c) Bakan 
d) TBMM Başkanı  
e) Bakan Yardımcısı 
 
4) Devletin üstlendiği kamu hizmetlerinin konularına göre uzmanlaşmış ve 

örgütlenmiş bölümlerine ne ad verilir? 
a) Cumhurbaşkanlığı 
b) Bakanlık 
c) Valilik 
d) Bakan Yardımcılığı 
e) Müsteşarlık 
 
5) Türkiye’de kaç tane bakanlık vardır? 
 
a) 11 
b) 14 
c) 18 
d) 23 
e) 25 

 
6) Türkiye’de devlet bakanlığı var mıdır? 
7) Bakanlıkların tamamının taşrada teşkilatlanması var mıdır? 
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8) Bakanlıkların tamamının yurtdışında teşkilatlanması var mıdır? 
9) İdari İşler Başkanının görevleri nelerdir? 
10) Bakan yardımcısı nasıl atanır? 

 
 
 
Cevaplar 
1)c, 2)a, 3)a, 4)b, 5)b 
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6. BAŞKENTTEKİ YARDIMCI KURULUŞLAR 
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 

Bu bölümde başkentte yer alan Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıklara yardımcı olan 
kuruluşlar ele alınacaktır. Bunlar Milli Güvenlik Kurulu, Danıştay  ve Sayıştay’dır. 
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 

1. Başkentteki yardımcı kuruluşların ortak özellikleri nelerdir? 
 
2.Sayıştay’ın Türkiye’de ki tüm kamu kuurm ve kuruluşlarını denetleyebilir mi? 
 
3.Milli Güvenlik Kurulu Türkiye’de ne şekilde yapılanmıştır?  
 
4. Danıştay sadece bir yüksek mahkeme midir? 
 
5.MİT Başkanı Milli Güvenlik Kurulu üyesi midir? 
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 

Konu Kazanım Kazanımın nasıl elde 
edileceği veya 
geliştirileceği 

Başkentteki Yardımcı 
Kuruluşların Ortak 
Özellikleri 

Başkentteki Yardımcı 
Kuruluşların Ortak 
Özellikleri Öğrenilecektir. 

Kazanım Okuyarak Ve 
Araştırarak Geliştirilecektir. 

Milli Güvenlik Kurulu Milli Güvenlik Kurulunu 
Yapısı Öğrenilecektir. 

Kazanım Okuyarak Ve 
Araştırarak Geliştirilecektir. 

Sayıştay Sayıştay’ın Yapısı 
Öğrenilecektir. 

Kazanım Okuyarak Ve 
Araştırarak Geliştirilecektir. 

Danıştay Danıştay’ın Yapısı ve 
Görevleri Öğrenilecektir. 

Kazanım Okuyarak Ve 
Araştırarak Geliştirilecektir. 
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Giriş 

Bu bölümde Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar ele alınacaktır. Bu kuruşlardan; Milli 

Güvenlik Kurulu (MGK), Danıştay ve Sayıştay görevleri ve teşkilat yapılarıyla anlatılacaktır. 
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6.1. Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar 

Başkentte Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıklara çeşitli konularda görüş bildiren, öneri ve 

tavsiyelerde bulunan yardımcı kuruluşlar bulunur. Bu kuruluşlardan bir kısmı sadece bir 

bakanlığa yardımcı olur (Milli Eğitim Şurası, Yüksek Askeri Şura, Sağlık Şurası gibi) bir 

kısmı ise Merkezi yönetimin tamamı ile ilgili yardımcı kuruluşlardır. Bunlar Milli Güvenlik 

Kurulu, Danıştay ve Sayıştay’dır.  

Bu kuruluşların ortak özellikleri şöyle sıralanabilir30:  

- Bu kuruluşların devlet idaresinden ayrı bir tüzel kişilikleri yoktur. 

- Bununla birlikte, bu kuruluşlar, belli ölçüde özerk konumdadırlar. Bir bakanlık içinde 

yer alsalar bile, bakanlık hiyerarşisine tabi değildirler.  

- Bu kuruluşlar uzmanlık kuruluşlarıdır. Bu kuruluşlarda uzmanlar çalışır. 

- Bu kuruluşlar, kurul halinde çalışır.  

- Bu kuruluşların kararlarının önemli bir kısmı danışma niteliğindedir. 

- Bu kuruluşların tamamı 1982 Anayasası’nda düzenlenmiştir. 

 

6.2. Milli Güvenlik Kurulu (MGK) 

Anayasa’ya göre Türkiye’nin Milli güvenliğin sağlanmasından ve Silahlı Kuvvetlerin 

yurt savunmasına hazırlanmasından, TBMM’ye karşı, Cumhurbaşkanı sorumludur. (2018 

değişikliği) Başkomutanlık, TBMM’nin manevî varlığından ayrılamaz ve Cumhurbaşkanı 

tarafından temsil olunur. Genelkurmay Başkanı; Silahlı Kuvvetlerin komutanı olup, savaşta 

Başkomutanlık görevlerini Cumhurbaşkanlığı namına yerine getirir. Genelkurmay Başkanı, 

doğrudan Cumhurbaşkanınca atanır. (2018 değişikliği) 

İlk defa 1961 Anayasası ile kurulan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) 1982 

Anayasası’nda da düzenleme konusu yapılmıştır. “Millî Güvenlik Kurulu; Devletin millî 

güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili alınan tavsiye kararları ve gerekli 

koordinasyonunun sağlanması konusundaki görüşlerini Cumhurbaşkanına bildirir. Kurulun, 

Devletin varlığı ve bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği, toplumun huzur ve 

güvenliğinin korunması hususunda alınmasını zorunlu gördüğü tedbirlere ait kararlar 

Cumhurbaşkanınca değerlendirilir” (1982 Anayasası, m.118). 

                                                             
30 Gözler, Kemal: İdare Hukuku Dersleri, Ekin, Bursa, 2009, s.151. 
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Millî Güvenlik Kurulu’nun üyeleri Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcıları, 

Genelkurmay Başkanı, Adalet, Millî Savunma, İçişleri, Dışişleri Bakanları, Kara, Deniz ve 

Hava Kuvvetleri Komutanlarından oluşur.  

Gündemin özelliğine göre Kurul toplantılarına ilgili bakan ve kişiler çağrılıp görüşleri 

alınabilir. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ise kurulun sekreterlik hizmetlerini yürütür 

ve Milli Güvenlik Kurulunca ve kanunlarla kendisine verilen görevleri yerine getirir. MGK 

Genel Sekreteri Kurul toplantılarına katılır ancak oylamaya katılamaz. Anayasa’ya göre 

Türkiye’nin Milli güvenliğin sağlanmasından ve Silahlı Kuvvetlerin yurt savunmasına 

hazırlanmasından, TBMM’ye karşı, Cumhurbaşkanı sorumludur. (2018 değişikliği) 

Başkomutanlık, TBMM’nin manevî varlığından ayrılamaz ve Cumhurbaşkanı tarafından 

temsil olunur. Genelkurmay Başkanı; Silahlı Kuvvetlerin komutanı olup, savaşta 

Başkomutanlık görevlerini Cumhurbaşkanlığı namına yerine getirir. Genelkurmay Başkanı, 

doğrudan Cumhurbaşkanınca atanır. (2018 değişikliği) 

Kurul, iki ayda bir toplanır. Gerektiğinde Kurul, doğrudan Cumhurbaşkanının çağrısı 

ile de toplanır. Kurul toplantıları Cumhurbaşkanının başkanlığında yapılır. Cumhurbaşkanının 

katılmadığı zamanlar Kurula Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlık eder. 

Kurulun gündemi Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenir. Gündemin hazırlanmasında 

Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Genelkurmay Başkanının önerileri dikkate alınır. Kurul, 

kararlarını çoğunlukla alır. Eşitlik halinde Kurul Başkanının bulunduğu taraf çoğunluğu 

sağlamış sayılır.  

Milli güvenliğe ilişkin kuruluşlar sadece Türkiye’de değil bugün dünyada pek çok 

ülkede bulunmaktadır. Avrupa ülkelerinin de neredeyse tamamında (Danimarka, Finlandiya, 

İsveç, Lüksemburg hariç) MGK benzeri yapılanmalar mevcuttur. Ancak yapı itibariyle bunlar 

birbirinden ayrılır. Bazı ülkelerde bu kurullar sadece sivillerden oluşurken (Almanya, 

Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, Letonya, Polonya, 

Slovenya), bazılarında ise Genelkurmay Başkanı da bu kurullarda bulunur (Bulgaristan, 

Estonya, ispanya, İtalya, Litvanya, Macaristan, Portekiz, Romanya, Slovakya, Yunanistan, 

Hırvatistan). Türkiye benzeri bir yapılanma Avrupa Birliği üyesi ülkelerden sadece 

Macaristan ve Portekiz’de vardır. Bu ülkelerde kuvvet komutanları da milli güvenlikle ilgili 

kurulun/konseyin üyesidir.31 

 

                                                             
31www.mgk.gov.tr, 15.02.2011. 



 
 
 

105 
 

6.3. Danıştay 

Danıştay, ilk defa Şurayı Devlet adıyla 1868 yılında kurulmuştur. Günümüze gelene 

kadar da 1922 sonrası kısa bir dönem hariç yönetim yapımızdaki yerini korumuştur. Danıştay 

sadece bir yüksek yargı organı değil aynı zamanda inceleme ve görüş bildirme görevleri olan 

idari bir organdır. 1982 Anayasası’nın 155. maddesine göre “Danıştay,  idarî mahkemelerce 

verilen ve kanunun başka bir idarî yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son 

inceleme merciidir. Kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak 

bakar.” Günümüzde Danıştay, 1982 yılında yürürlüğegiren 2575 sayılı Danıştay Kanununa 

göre örgütlenmiştir. Bu kanunda 2017 yılında yapılan değişiklikle birlikte Danıştay 10 

daireden oluşmaktadır.  

Danıştay’ın görevleri de bu kanunun 23. maddesinde sayılmıştır. Konumuzla ilgili 

olarak ilgili madde de yer alan Danıştay’ın idari görevlerine bakacak olursak: 

- Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında düşüncesini 

bildirir. 

- Cumhurbaşkanlığı  tarafından gönderilen işler hakkında görüşünü bildirir.  

- Danıştay kanunu ve diğer kanunlarla verilen görevleri yapar. 

Danıştay’da idari işlere ilişkin idari uyuşmazlıklar ve görevler Birinci Daire ve İdari 

İşler Kurulunda görülür. Danıştay’da sadece bir idari daire vardır ve o da Danıştay’ın Birinci 

Dairesidir. Danıştay’ın geri kalan 9 dairesi ise dava dairesidir. Tüm dairelerde olduğu gibi 

birinci dairede de bir başkan ve en az dört üye bulunur. İdari işler kurulu ise, idari daire 

başkan ve üyeleri ile her yıl Danıştay Genel kurulunca her dava dairesinden seçilecek bir 

başkan veya üyeden oluşur.  

 

Birinci Dairede görülen idari işler şunlardır: 

- Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerini, 

- İdari makamlar arasında görev ve yetkiden doğan ve Cumhurbaşkanlığından 

gönderilen uyuşmazlıkları, 

- Kanunlarında Danıştay’dan alınacağı yazılı bulunan düşüncelere ilişkin istekleri, 

- Danıştay’ca istişari mahiyette incelenmek ve düşüncesini bildirmek için Devlet 

Başkanlığı veya Cumhurbaşkanlığından gönderilecek işleri, 

- Kamulaştırma kanununun otuzuncu maddesinin uygulanmasından çıkan 

uyuşmazlıkları, 
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- Belediye Kanunu ile Danıştay’a verilip idari davaya konu olmayan işleri, 

- Derneklerin, kamu yararına çalışan derneklerden sayılabilmesi için yapılacak teklifleri, 

- Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanmalarına ilişkin mevzuat uyarınca 

görülecek işleri inceler ve gereğine göre karara bağlar veya düşüncesini bildirir  

 

İdari İşler Kurulu ise: 

-           Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerini, 

- Kanunlarda Danıştay İdari İşler Kurulunda görüşüleceği yazılı olan işleri, 

- Danıştay idari daire ve kurulları arasında çıkacak görev uyuşmazlıklarını, 

- Yukarıda yazılı olanlardan başka idari dairelerden çıkan işlerden Danıştay Başkanının 

havale edeceği işleri, 

- Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkatı32 hükümlerine göre ilgili dairece 

birinci derecede verilen men'i muhakeme kararlarını kendiliğinden, lüzumu muhakeme 

kararlarını ise itiraz üzerine inceler ve gereğine göre karara bağlar veya düşüncesini bildirir. 

Danıştay’ın ilgili dairesi Kurulun bozma kararlarına uymak zorundadır. 

2. İdari dairelerin birinden çıkıp, Danıştay Başkanı tarafından Danıştay İdari İşler Kuruluna 

havale edilmemiş olan işler ve verilen kararlar ilgili bakanlığın görüşüne uygun olmadığı 

takdirde, bakanın isteği üzerine, Danıştay İdari İşler Kurulunda görüşülür. 

3. İdari dairelerin göreve ve usule ilişkin nedenlerle işin esası hakkında karar vermediği 

işlerde, İdari İşler Kurulunca bu kararın yerinde görülmemesi halinde, ilgili daireye geri 

gönderilir ve bu dairece İdari İşler Kurulu kararı doğrultusunda inceleme yapılarak karar 

verilir.  

Bunların yanı sıra Danıştay, belediyeler ile il özel idarelerinin seçimle gelen 

organlarının organlık sıfatlarını kaybetmeleri hakkındaki istemleri inceler ve karara bağlar. 

Danıştay üyelerinin oluşumuna bakacak olursak, dörtte üçü, birinci sınıf idarî yargı hâkim ve 

savcıları ile bu meslekten sayılanlar arasından Hâkimler ve Savcılar Kurulu; dörtte biri, 

nitelikleri kanunda belirtilen görevliler arasından Cumhurbaşkanı tarafından seçilir.  Danıştay 

Başkanı, Başsavcı, başkanvekilleri ve daire başkanları, kendi üyeleri arasından Danıştay 

Genel Kurulunca üye tamsayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla dört yıl için seçilirler. Süresi 

bitenler yeniden seçilebilirler. 

                                                             
32 02.12.1999 tarih ve 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 

18’inci maddesi gereğince yürürlükten kaldırılmıştır. 
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6.4. Sayıştay 

Mali bir denetim organı olan Sayıştay ülkemizde ilk defa ondokuzuncu yüzyılda 

başlayan yenileşme hareketleri çerçevesinde 1862 yılında “Divan-ı Muhasebat” adıyla 

kurulmuştur. İlk kuruluş statüsü bir nizamname olan Sayıştay 1876 Anayasasında yer alarak 

anayasal bir kuruluş haline gelmiştir. 1920- 1923 arasında daha önce Sayıştay’ca yürütülen 

kimi görevler TBMM üyeleri arasından seçilen bütçe denetimi ile görevli geçici bir komisyon 

eliyle yürütülmüştür. 24 Kasım 1923 tarih ve 374 sayılı “Divan-ı Muhasebatın Sureti 

İntihabına Dair Kanun” çıkarılarak Cumhuriyet döneminde Sayıştay yeniden kurulmuş ve 

1924 Anayasasının 100’üncü maddesinde yer alarak anayasal kimliğine yeniden kavuşmuştur. 

Bu Anayasa maddesinde Sayıştay’ın devletin bütün gelir ve giderlerini denetlemekle 

görevlendirildiği açıkça belirtilmiştir. Devlet bütçesinin nitelik ve yapısal yönden gelişmeler 

göstermesi nedeniyle Sayıştay, 1961 Anayasasının 127’nci maddesi ile yeni bir kuruluşa ve 

işleyişe kavuşturulmuştur. Sayıştay’ın sözü edilen gelişmelere ve 1961 Anayasa Hükmüne 

uyumunu sağlamak üzere de 1967 yılında 832 sayılı Kanun çıkarılmıştır.33 Son kanuni 

düzenleme ise 2010 yılında kabul edilen 6085 Sayılı Sayıştay Kanunudur.34 

Sayıştay, 1982 Anayasasının yargı kısmında düzenlenmiştir. Ancak Sayıştay bir yargı 

organı değildir. 35  Anayasanın 160.maddesine göre “Sayıştay, merkezi 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” (2004 yılından itibaren Türk silahlı Kuvvetleri de bu 

denetime tabidir). Yürürlükteki mevzuata göre bakanlıklar ve bağlı genel müdürlükler gibi 

genel bütçe kapsamındaki kamu daireleri, üniversiteler ve diğer özel bütçeli idareler, 

düzenleyici ve denetleyici kurumlar, sosyal güvenlik kurumları, döner sermayeli kuruluşlar; 

fon şeklindeki kuruluşlar, belediyeler ve il özel idareleri Sayıştay’ın denetim alanı içinde yer 

almaktadır.  

Kamu İktisadi Teşebbüsleri, TRT, TOKİ ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu gibi 

kuruluşlar ve Özelleştirme İdaresinin özelleştirme işlemleri de yeni Sayıştay kanunu ile 

Sayıştay denetimi kapsamına girmiştir. Daha önce bu kurumlar Başbakanlık Yüksek 

                                                             
33 Sayıştay, Sayıştay 145. Yıl, 2007, Ankara, s.5 vd. 
34 Sayıştay Kanunu, R.G. Tarih: 19.12.2010, Sayı.27790. 
35 Sayıştayın yargı organı olmadığına dair Anayasa Mahkemesi kararı için bakınız:  R.G. Tarih: 23.05.1992, 
Sayı: 21236 
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Denetleme Kurulu tarafından denetlenmekteydi. Ancak Aralık 2010’dan itibaren bu kurulun 

tüzel kişiliği kaldırıldı ve denetleme görevleri Sayıştay’a devredildi. 

Sayıştay; denetimine tabi kurumların cari, yatırım ve transfer harcamalarını 

denetlediği gibi bu kurumların bütün gelirlerini ve taşınmazlar dâhil mallarını, ikraz, istikraz 

(borçlanma), kredi ve avans işlemlerini de denetlemektedir. Denetim; kamu idarelerinin 

hesap, mali işlem ve faaliyetleri ile iç kontrol sistemlerinin incelenmesi ve kaynakların etkili, 

ekonomik verimli ve hukuka uygun olarak kullanılmasının değerlendirilmesidir. Sayıştay 

tarafından yerindelik denetimi yapılamaz, idarenin takdir yetkisini sınırlayacak ve ortadan 

kaldıracak karar alınamaz. Sayıştay denetimi, düzenlilik denetimi ve performans denetimini 

kapsar.  

 

 Düzenlilik denetimi;  

- Kamu idarelerinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin 

kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti,  

- Kamu idarelerinin mali rapor ve tablolarının, bunlara dayanak oluşturan ve ihtiyaç 

duyulan her türlü belgelerin değerlendirilerek, bunların güvenilirliği ve doğruluğu 

hakkında görüş bildirilmesi,  

- Mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin değerlendirilmesi,  suretiyle gerçekleştirilir.  

- Performans denetimi; hesap verme sorumluluğu çerçevesinde idarelerce belirlenen 

hedef ve göstergelerle ilgili olarak faaliyet sonuçlarının ölçülmesi suretiyle 

gerçekleştirilir (Sayıştay Kanunu, m.36).  

Sayıştay’a verilen bu denetim yetkileri 2012 yılında mevzuatta yapılan bir düzenleme 

ile sınırlandırılmıştır.36 Ancak söz konusu düzenleme Anayasa Mahkemesi tarafından iptal 

edilmiştir. Sayıştay Kanununun 35. Maddesine ek yapılarak denetimin yürütülmesi ve kamu 

zararının tespitinde uyulacak hususlar ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Buna göre 

“Düzenlilik denetimi, kamu idarelerinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin mali 

nitelikteki tüm hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup 

olmadığının tespitini kapsayacak şekilde yapılır. Söz konusu hesap ve işlemler dışında kalan 

diğer işlem ve faaliyetler düzenlilik denetimi kapsamında değerlendirilemez. 

 

                                                             
36 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, R.G. Tarih: 

12.07.2012, Sayı: 28351. 
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Kamu idarelerinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin mali nitelikteki tüm hesap 

ve işlemlerinin denetiminde; yetkili merci ve organlar tarafından usulüne uygun olarak alınan 

karar veya yapılan iş ve işlemlerin mevzuata ve idarelerce belirlenen hedef ve göstergelere 

uygun olmasına rağmen, yönetsel bakımdan gerekliliği, ölçülülüğü, etkililiği, ekonomikliği, 

verimliliği ve benzeri gerekçelerle uygun bulunmadığı yönünde görüş ve öneri içeren 

yerindelik denetimi sayılabilecek denetim raporu düzenlenemez. Denetim raporlarında, kamu 

idaresinin yerine geçerek belirli bir iş ve işlemin yapılmasını veya belirli bir politikanın 

uygulanmasını zorunlu kılacak, kamu idaresinin takdir yetkisini sınırlayacak veya ortadan 

kaldıracak görüş ve talep içeren rapor düzenlenemez.  

Yapılan denetimler sonucunda, ilgili kanunlar ile bunlara dayanarak çıkarılan tüzük, 

kararname, yönetmelik ve ilgili kanunlarda uygulamayı yönlendirmek üzere yetkilendirilmiş 

olan kamu idareleri tarafından yapılan düzenleme ve verilen görüşlere aykırı denetim raporu 

düzenlenemez. Ancak, bu düzenlemelerin ilgili kanunlara aykırı olduğu kanaatine varılır ve 

bu hususa Başkanlık tarafından da iştirak edilir ise düzenlenen rapor Başkanlık tarafından 

ilgili mercilere gönderilir. İlgili kamu idaresinin Sayıştay görüşüne katılması halinde ilgili 

düzenleme veya görüş usulüne uygun olarak düzeltilir. İlgili kamu idaresinin Sayıştay 

görüşüne katılmaması halinde, Sayıştay tarafından görevlendirilecek üç uzman denetçi ile 

ilgili kamu idaresi tarafından görevlendirilecek iki üyeden oluşacak komisyon tarafından 

düzenlenecek rapora göre işlem yapılır. Düzenlilik denetimi sonucunda düzenlenen raporda, 

yapılan denetimin kapsadığı iş ve işlemler ile bunlardan ilgili mevzuatına uygun olduğu tespit 

edilen hususlara da yer verilir. Bu hususların ilgili Daireler tarafından da uygun bulunması 

halinde ilgili mevzuatta herhangi bir değişiklik olmadığı takdirde bu mevzuata uygun olarak 

aynı şekilde yapılan mali iş ve işlemler hakkında da daha sonra mevzuata aykırılık gerekçe 

gösterilerek denetim raporu düzenlenemez.  

Kamu idarelerinin düzenlilik ve performans denetimleri sonucunda düzenlenen taslak 

denetim raporları denetim grup başkanlıkları tarafından Başkanlığa sunulmadan önce üç 

uzman denetçiden oluşturulacak rapor değerlendirme komisyonları tarafından ilgili kanunlar 

ile bunlara dayanarak çıkarılan tüzük, kararname, yönetmelik ve ilgili kanunlarda uygulamayı 

yönlendirmek üzere yetkilendirilmiş olan kamu idareleri tarafından yapılan düzenleme ve 

verilen görüşler ile bu fıkrada yer alan diğer hususlara uygunluğu yönünden değerlendirilir.” 

Sayıştay, 6085 Sayılı kanunla veya diğer kanunlarla yüklendiği görevlerin 

yerine  getirilmesi  sırasında Bakanlık, kurul ve kurumlarla, idare amirlikleriyle, sayman ve 

diğer sorumlularla doğrudan yazışmaya, gerekli gördüğü belge, defter ve kayıtları 
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göndereceği mensupları vasıtasıyla görmeye veya dilediği yere getirtmeye ve sözlü bilgi 

almak üzere her derece ve sınıftan ilgili memurları çağırmaya, kamu idarelerinden temsilci 

istemeye yetkilidir. Sayıştay denetimine giren işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, kamu 

idareleri ile bankalar dâhil diğer gerçek ve tüzel kişilerden isteyebilir. Sayıştay denetimine 

giren daire ve kurumların işlemleriyle ilgili kayıtları, eşya ve malları, işleri ve hizmetleri 

görevlendireceği mensupları veya bilirkişiler tarafından yerinde ve işlem ve olayın her 

safhasında incelemeye yetkilidir. Son olarak Anayasal bir hükmü hatırlatmak gerekir ki, vergi 

ve benzeri malî yükümlülükler ve ödevler hakkında Danıştay ile Sayıştay kararları arasındaki 

uyuşmazlıklarda Danıştay kararları esas alınır. Sayıştay mensupları şu üç gruptan oluşur: 1. 

Meslek mensupları: Sayıştay Başkanı, Daire başkanları ve üyeleri, Sayıştay denetçileri. 2. 

Başsavcı ve Savcılar. 3. Yönetim mensupları.  Sayıştay Başkanı ve üyeleri Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Genel Kurulunca gizli oyla seçilir. Görev süresi beş yıldır. Sayıştay Başkanı 

Sayıştay’ın en büyük amiri olup Sayıştay’ın genel işleyişinden sorumludur. Genel Kurulun 

Başkanıdır. Sayıştay Başkanı, Kurumun en üst yöneticisi olup genel işleyişten sorumludur; 

kanunlarla verilen görevlerin iyi yapılması ve yönetimin düzenli bir surette yürütülmesi için 

gerekli tedbirleri alır.  
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Uygulamalar 

Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır. 
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti 

 

Bu bölümde Başkentteki Yardımcı Kuruluşların neler olduğu öğrenilmiştir. Bu 

kuruluşlardan Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Danıştay ve Sayıştay’ın ne şekilde yapılandığı, 

görev ve yetkilerinin neler olduğu öğrenilmiştir. 
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Bölüm Soruları 

1) Başkentte Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıklara çeşitli konularda görüş bildiren, 
öneri ve tavsiyelerde bulunan kurumlara ne ad verilir? 

a) Bakanlık 
b) Yardımcı Kuruluşlar 
c) Danıştay 
d) Bağımsız Kurullar 
e) Sayıştay 
 
2)  Aşağıdakilerden hangisi kuruluşların Başkentteki Yardımcı Kuruluşların ortak 
özelliklerin birisi değildir? 
 
a) Bu kuruluşlar, kurul halinde çalışır. 
b) Bu kuruluşların tamamı 1982 Anayasası’nda düzenlenmiştir. 
c) Bu kuruluşların devlet idaresinden ayrı bir tüzel kişilikleri vardır. 
d) Bu kuruluşlarda uzmanlar çalışır. 
e) Bu kuruluşlar uzmanlık kuruluşlarıdır. 

 

3) Aşağıdakilerden hangisi MGK üyesi değildir? 

a) Jandarma Genel Komutan 
b) Adalet Bakanı 
c) Cumhurbaşkanlığı Yardımcıları 
d) İçişleri Bakanı 
e) Cumhurbaşkanı 
 

4) Devletin millî güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili alınan 
tavsiye kararları ve gerekli koordinasyonunun sağlanması konusundaki görüşlerini Bakanlar 
Kuruluna bildiren kurum aşağıdakilerden hangisidir? 

a) DPT 
b) MGK 
c) BOİ 
d) KİT 
e) Danıştay  

 
5) İdarî mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idarî yargı merciine bırakmadığı karar ve 
hükümlerin son inceleme mercii aşağıdakilerden hangisidir? 
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a) Sayıştay 
b) Danıştay 
c) YÖK 
d) İdare Mahkemesi 
e) MGK 

 
 
6) Sahil Güvenlik Komutanı MGK üyesi midir? 
7) MGK’da sivil üye sayısı mı yoksa asker üye sayısı mı daha fazladır? 
8) MGK Genel Sekreterliği nereye bağlıdır? 
9) Danıştay üyeleri nasıl seçilir? 
10) Sayıştay üyelerini kim seçer? 
 

Cevaplar 

1)b, 2)c, 3)a, 4)b, 5)b 
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7. TÜRKİYE’DE MERKEZİ YÖNETİM: TAŞRA TEŞKİLATI 
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 

Tüm kamu hizmetlerinin tek bir merkezden yerine getirilmesi güç olduğundan, devletler, 

başkent teşkilatı dışında ayrıca bir taşra teşkilatı yapılanmasına gitmiştir. Bu bölümde taşra 

teşkilatının ne olduğu ve hangi birimlerden oluştuğunu öğreneceğiz. Dolayısıyla bölümde İl 

(Genel) İdaresi ve İlçe İdaresi hakkında ayrıntılı bilgi edinilecektir.   
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 

 
1.İl (Genel) İdaresi’nin organları nelerdir? 
 
2. Kaymakam Devleti temsil eder mi? 
 
3. İl idare kurulu kimlerden oluşur? 
 
4.İlçe idare kurulu kimlerden oluşur? 
 
5.Vali ilde hükümeti temsil eder mi? 
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 

Konu Kazanım Kazanımın nasıl elde 
edileceği veya 
geliştirileceği 

İl İdaresi İl nasıl kurulur, Vali nasıl 
atanır, görev ve yetkileri 
nelerdir sorularının cevapları 
öğrenilecektir.  

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 

İlçe İdaresi İlçe nasıl kurulur, 
Kaymakam nasıl atanır, 
görev ve yetkileri nelerdir 
sorularının cevapları 
öğrenilecektir. 

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 

Bölge İdaresi  Türkiye’de bölge idareleri 
hakkında bilgi edinilecektir. 

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 
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Anahtar Kavramlar 

Vali, Kaymakam, İl İdare Kurulu, Bölge 
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Giriş 

 Bu bölümde Merkezi yönetimin Taşra Teşkilatı anlatılacaktır. İl (Genel) İdaresi ve 

organları; İlçe İdaresi ve organları ve Bölge İdaresi ele alınacaktır. 
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7.1. İl (Genel) İdaresi 

 

1982 Anayasasının 126. maddesinde “Türkiye, merkezî idare kuruluşu bakımından, 

coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre, illere; iller de 

diğer kademeli bölümlere ayrılır” denilmektedir. İl idaresi, 1949 yılında çıkan 5442 sayılı İl 

idaresi Kanunu ile düzenlenmiştir. 

 

Türkiye’de yeni bir ilin kurulması, kaldırılması, merkezlerinin belirtilmesi, adlarının 

değiştirilmesi, bir ilçenin başka bir il'e bağlanması kanun ile olur. 1982 Anayasası ve 5442 

Sayılı İl İdaresi Kanununa göre il kurulması ile ilgili üç temel kriter bulunmaktadır. Bunlar 

coğrafi durum, ekonomik şartlar ve kamu hizmetlerinin gerekleridir. Ancak uygulamada 

kanuni hüküm olmamakla birlikte il kuruluşlarında bir takım nesnel esaslara göre hareket 

edilmektedir. İl olabilecek ilçeler tespit edilirken; il adayı ilçelerin nüfus ve gelişmişlik 

durumuna, etkilediği alana, ekonomik, eğitim, şehirleşme, ulaşım durumu ile mevcut resmi ve 

özel kurum ve kuruluşlara, resmi makamların görüşlerine, halkın il olma beklentisine ve bu 

amacı gerçekleştirme gayretlerine, ilçelerin ayrılacakları illere ekonomik ve idari yönden 

olumsuz etkilerine göre birtakım kıstaslar göz önüne alınmaktadır. Bugün ülkemizde İçişleri 

Bakanlığına yapılmış 129 il olma talebi bulunmaktadır.37 İl taleplerini değerlendirmek ve 

gerektiğinde kanun taslağı hazırlamak ise İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 

görev ve yetkileri arasındadır. Anayasa da illerin idaresine ilişkin önemli bir hükümde, illerin 

idaresinin yetki genişliği esasına dayanmasıdır. Bu konu ilk bölümde incelendiğinden burada 

ele alınmayacaktır. İl idaresinin üç organı vardır. Bunlar, Vali, İl İdare Şube Başkanları ve İl 

İdare Kuruludur. Bunları sırasıyla inceleyelim. 

 

7.2. Vali 

İl genel idaresinin başı olan valiler, Cumhurbaşkanı tarafından atanırlar. Valilik 

istisnai bir memurluktur. 38  Vali, ilde Cumhurbaşkanının temsilcisi ve idari yürütme 

vasıtasıdır. Valiler, ilin genel idaresinden Cumhurbaşkanına karşı sorumludur. 

                                                             
37http://www.illeridaresi.gov.tr, 25.08.2012. 
38 İstisnai memurluklar Devlet Memurları Kanununun 59. Maddesinde sayılmıştır. Bu memurluklardan 

biriside valiliktir. Valiler atanırken Devlet Memurları Kanununun hükümleriyle bağlı olmaksızın atanırlar. Yine 
ilgili maddede, istisnai memurluklarla ilgili, bu memurluklara atanacak olanlarında Devlet Memurları 
Kanununun 48. maddesinde yazılı genel şartları taşıması gerektiği ifade edilmiştir.  
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Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, görevlerine ait işleri için valilere re'sen emir ve 

talimat verirler. 

Vali, ilde, adli teşkilat ve askeri birlikler hariç, bakanlıklar ve tüzelkişiliği sahip genel 

müdürlüklerin il teşkilatında çalışan bütün memurların en büyük amiridir.  Valiler, vali 

yardımcıları ile kaymakamların, il idare şube başkanlarının ve il ve bölge muhakemat 

müdürlerinin, genel ve özel kolluk amirlerinin birinci derecede, diğer memurların ikinci 

derecede sicil amiridirler. Valiler, ilin yönetim, ekonomi, sağlık ve sosyal yardım, kültür ve 

bayındırlık işleriyle ilgili hizmetlerin uyumlu olarak yürütülmesi için alınması gereken en 

uygun tedbirler görüşülmek üzere kaymakamları yılda bir defa toplantıya çağırır. Valiler, her 

yıl uygun gördükleri zamanlarda ilin bütün ilçe ve bucaklarını ve sırasıyla programa alınan 

köylerini ve il içindeki teşkilatı teftiş ederler. Halkın dilek ve ihtiyaçlarını yerli yerinde 

gözden geçirerek gereğini yaparlar. İlin idari, mali, ekonomik, kültürel, sağlık ve sosyal 

durumu ve Hükümetçe alınmış bulunan karar ve tedbirlerin sonuçları ve bunların halk 

üzerindeki etkileri hakkında yılsonunda veya lüzum gördükleri sair zamanlarda ilgili 

Bakanlıklara rapor verirler. 

Vali, ilde Cumhurbaşkanının temsilcisi ve idari yürütme vasıtasıdır. 

Bu sıfatla: 

- Valiler, ilin genel idaresinden Cumhurbaşkanına karşı sorumludur. Cumhurbaşkanı 

yardımcıları ve bakanlar, görevlerine ait işleri için valilere re'sen emir ve talimat verirler. 

- Bakanlıklar ve tüzelkişiliğe sahip genel müdürlükler, il genel idare teşkilatına ait bütün 

işleri doğrudan doğruya valiliklere yazarlar. Valilikler de illere ait işler için ilgili bakanlık 

veya tüzelkişiliğe sahip genel müdürlüklerle doğrudan doğruya yazışabilirler. 

- Vali, kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, yönetmelik ve kararların yayın ve ilanını 

ve uygulanmasını sağlamak ve bakanlıkların talimat ve emirlerini yürütmekle görevlidir. Bu 

işlerin gerçekleştirilmesi için gereken bütün tedbirleri almaya yetkilidir. 

- Kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, yönetmelik ve kararların verdiği yetkiyi 

kullanmak ve bunların yüklediği ödevleri yerine getirmek için valiler genel emirler 

çıkarabilir ve bunları ilan ederler. 

- Vali, adli ve askeri teşkilat dışında kalan bütün Devlet daire, müessese ve 

işletmelerini, özel işyerlerini, özel idare, belediye köy idareleriyle bunlara bağlı kurumları 

denetler, teftiş eder. Bu denetleme ve teftişi Bakanlık veya genel müdürlük müfettişleriyle 

veya bu dairelerin amir ve memurlarıyla da yaptırabilir. 
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- İlin her yönden genel idare ve genel gidişini düzenlemek ve denetlemekten 

sorumludur. 

- Vali, ceza ve tevkif evlerinin muhafazasını ve Cumhuriyet savcısıyla birlikte hükümlü 

ve tutukluların sağlık şartlarını gözetim ve denetimi altında bulundurur. 

- Vali, il sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının 

amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri 

alır. Bu maksatla Devletin genel ve özel kolluk kuvvetlerini istihdam eder, bu teşkilat amir ve 

memurları vali tarafından verilen emirleri derhal yerine getirmekle yükümlüdür. 

- Memleketin sınır ve kıyı emniyetini ve sınır ve kıyı emniyetiyle ilgili bütün işleri, 

yürürlükte bulunan hükümlere göre sağlar ve yürütür. 

- İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik 

emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve 

görevlerindendir. 

- Jandarma, polis, gümrük muhafaza ve diğer özel kolluk kuvvetlerinin bütün ast ve 

üstlerinin il içine münhasır olmak üzere geçici veya sürekli olarak vali tarafından yerleri 

değiştirilebilir ve bundan hemen İçişleri, Gümrük ve Tekel Bakanlıklarına bilgi verir. 

-  Valiler, ilde çıkabilecek veya çıkan olayların, emrindeki kuvvetlerle önlenmesini mümkün 

görmedikleri veya önleyemedikleri; aldıkları tedbirlerin bu kuvvetlerle uygulanmasını mümkün 

görmedikleri veya uygulayamadıkları takdirde, diğer illerin kolluk kuvvetleriyle bu iş için tahsis 

edilen diğer kuvvetlerden yararlanmak amacıyla, İçişleri Bakanlığından ve gerekirse Jandarma 

Genel Komutanlığının veya Kara Kuvvetleri Komutanlığının sınır birlikleri dahil olmak üzere en 

yakın kara, deniz ve hava birlik komutanlığından mümkün olan en hızlı vasıtalar ile müracaat 

ederek yardım  isterler.  Bu   durumlarda  ihtiyaç  duyulan  kuvvetlerin İçişleri Bakanlığından veya 

askeri birliklerden veya  her iki  makamdan  talep edilmesi  hususu,  yardım talebinde bulunan vali 

tarafından takdir edilir. Valinin yaptığı yardım istemi geciktirilmeksizin yerine getirilir. Acil 

durumlarda bu istek sonradan yazılı şekle dönüştürülmek kaydıyla sözlü olarak yapılabilir. 

- Devlete, özel idareye, belediye ve köylere ait olan veya bunlara bağlı bulunan veya 

bunların gözetim ve denetimi altında iş gören daire ve müesseselerle diğer bütün gerçek ve 

tüzelkişiler tarafından işletilen mali, ticari, sınai ve iktisadi müesseseler, işletmeler, ambarlar, 

depolar ve sair uzman, fen adamı, teknisyen, işçi gibi personel bulunduran yerler Devlet ve 

memleket emniyet ve asayişi ve iş hayatının düzenlenmesi bakımından valinin gözetim ve 

denetimi altındadırlar. 
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- Valiler, halkın askerlik işlemleri hakkındaki müracaat ve şikâyetlerini kabul ederler. 

Askerlik şubelerine ve dairelerine yazarlar. 

- Valiler, il de bulunan konsolosluklarla iletişim kurabilir. Bunların müracaat ve 

ziyaretlerini kabul ederler. 

- Vali; sivil hava meydanları, limanlar ve sınır kapılarında, güvenliğin sağlanması, giriş-

çıkışlarla ilgili görev ve hizmetlerin düzenli ve etkili bir biçimde yürütülmesi, görevli 

kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonun gerçekleştirilmesi için gerekli önlemleri 

almaya ve uygulamaya, kuruluşların çalışmalarını denetlemeye yetkilidir. İçişleri 

Bakanlığının uygun göreceği bu yerlerde vali tarafından mülki idare amiri görevlendirilir. 

Vali, yetkilerinin tamamını veya bir kısmını görevlendirdiği mülki idare amirine devredebilir. 

Bu yerlerde hizmet veren kuruluşlar, görevli mülki idare amirine karşı sorumludur. 

İllerde, valilerin tayin ve tespit ettiği işlerde yardımcılığını ve valinin bulunmadığı 

zamanlarda vekilliğini yapmak üzere vali yardımcıları bulunur. Valiliğin yazı işlerinin 

düzenlenmesinden de vali yardımcısı sorumludur. Vali yardımcısı, en az altı yıl 

kaymakamlıkta bulunmuş ve bu hizmetin iki yılını doğuda geçirmiş olanlardan tayin edilir. 

 

7.3. İl İdare Şube Başkanları 

 

Bakanlıkların kuruluş kanunlarına göre illerde lüzumu kadar teşkilat bulunur. Bu 

teşkilatın her birinin başında bulunanlar il idare şube başkanlarıdır. Bunların emri altında 

çalışanlar ilin ikinci derecede memurlarıdır. Bu teşkilat valinin emri altındadır. İl idare şube 

başkanları kendi şubelerine ait işlerin yürütülmesinden ve memurlarının kanun, 

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, yönetmelik ve kararlarla belirtilen ödev ve görevlerinin 

yapılmasından valiye karşı sorumludurlar. İl idare şube başkanlarının her biri kanun, 

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, yönetmelik ve kararların verdiği ödev ve görevleri ve valinin 

emirlerini yürüterek aldıkları işler üzerinde gereken incelemeleri yaparak bilgi ve 

düşüncelerini zamanında bildirmek ve valinin istediği her türlü bilgiyi vermekle ödevlidirler. 

Vali, yılda dört defadan az olmamak üzere lüzum gördüğü zamanlarda idarede birliğin 

sağlanması, işlerin gözden geçirilerek düzenlenmesi, teşkilatın uyumlu çalışması için gereken 

tedbirlerin alınmasını görüşmek ve kararlaştırmak amacıyla idare şube başkanlarını heyet 

halinde toplar. Bu toplantıda alınan kararların yürütülmesi bütün idare şubeleri için 

mecburidir. Bu toplantılara kaymakamlar ve belediye ve ticaret ve ziraat odası başkanlarıyla 

diğer memur ve ilgililer çağrılabilir. 
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İl idare kurulu, valinin başkanlığı altında hukuk işleri müdürü, defterdar, milli 

eğitim, bayındırlık, sağlık ve sosyal yardım, tarım ve veteriner müdürlerinden oluşur. Vali 

kurulun başkanı olmakla beraber, isterse idare kuruluna başkanlık etmek üzere vali 

yardımcılarından birisini görevlendirebilir. İl kurumlarından kurula dâhil olmayan idare 

şubelerinin başkanları kendi idarelerine ait işlerin görüşülmesinde üye sıfatıyla çağrılarak, 

ilgili konu hakkında gerekli açıklamaları yapar ve oylamaya katılırlar. Her ne kadar kanunda, 

İdare kurullarının, idari, istişare ve kazai (yargısal) olmak üzere çeşitli kararlar aldığı ifade 

edilse de, günümüzde artık il idare kurulunun aldığı yargısal karar kalmamıştır. İdare 

kurullarının idari yetkileri kanun ve tüzüklerle kendilerine verilen vazifelerdir. İdare 

kurullarının görüşmeleri üye tamsayısının salt çoğunluğu hazır olmadıkça yapılmaz. Oyların 

eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çokluk sayılır. 

 

7.4. İlçe İdaresi 

 

Türkiye, merkezi idare kuruluşu bakımından coğrafya durumuna, iktisadi şartlara ve 

kamu hizmetlerinin gereklerine göre illere; iller ise ilçelere bölünmüştür. Türkiye’de bir 

ilçenin kurulması, kaldırılması, merkezlerinin belirtilmesi, adlarının değiştirilmesi, bir ilçenin 

başka bir il'e bağlanması kanunla olur.  İlçe idaresinin üç organı vardır: Kaymakam, İlçe İdare 

Şube Başkanları ve İlçe İdare Kurulu. Bunları sırasıyla inceleyelim. 

 

7.4.1. Kaymakam 
 

İlçe genel idaresinin başı kaymakamdır. Kaymakam, ilçede Cumhurbaşkanının idari 

yürütme vasıtasıdır. Kaymakamlar, İçişleri Bakanının teklifi üzerine Cumhurbaşkanının 

onayıyla atanır. İlçenin genel idaresinden kaymakam sorumludur. Bakanlıkların kuruluş 

kanunlarına göre ilçede lüzumu kadar teşkilatı bulunur. Bu teşkilat (adli ve askeri teşkilat 

hariç) kaymakamın emri altındadır. Kaymakamlığa sadece mülki idare amirliği hizmetleri 

sınıfından olanlar vekâlet edebilir.          

 

İl İdaresi Kanununa göre, Kaymakamların görev ve yetkileri aşağıdaki şekildedir: 

 



 
 
 

126 
 

- Kaymakam, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve diğer mevzuatın yayınlanması ve 

ilanını, uygulanmasını sağlar ve bunların verdiği yetkileri kullanır ve ödevleri yerine getirir. 

Kaymakam, valinin talimat ve emirlerini yürütmekle ödevlidir; 

- Valiler, ilçeye ait bütün işleri doğrudan doğruya kaymakama yazarlar. Kaymakamlar 

da ilçenin işleri hakkında bağlı bulundukları valilerle iletişimde bulunurlar. Ancak olağanüstü 

hallerde kaymakamlar İçişleri Bakanlığı ve diğer Bakanlıklarla temas kurabilirler ve bununla 

ilgili valiye bilgi verirler;  

- Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve diğer mevzuatın ve bunlara dayanılarak valiler 

tarafından verilecek talimat ve emirler ilçe idare, şube başkanlarına kaymakamlar yolu 

ile tebliğ olunur; 

- Kaymakamlar, adli ve askeri teşkilat dışında kalan bütün Devlet daire ve müessese ve 

işletmelerini ve özel işyerlerini, özel idare, belediye ve köy idareleriyle bunlara bağlı tekmil 

müesseseleri denetler ve teftiş ederler. Bu teftiş ve denetlemeyi bizzat veya idare şube 

başkanları veya validen talep edeceği Bakanlık veya tüzelkişiliği haiz genel müdürlük 

müfettişleri vasıtasıyla ortaokul veya bu dereceli öğretim kurumlarını da bizzat veya ilgili 

müfettişleri marifetiyle denetler; 

- Kaymakam, ilçenin her yönden genel idare ve genel gidişini düzenlemek ve 

denetlemekten sorumludur; 

- Kaymakam, ilçe memurlarının çalışmalarını ve teşkilatın işlemesini gözetim ve 

denetimi altında bulundurur; 

- Kaymakam, ilçenin idare şube başkanlarıyla ikinci derecedeki memurlarına, genel ve 

özel kolluk amir ve memurlarına Devlet Memurları Kanunundaki usule göre savunmasını 

aldıktan sonra uyarma, kınama cezaları verir ve uygular. Daha ağır disiplin cezaları verilmesi 

için özel kanunu hükümlerine göre teklif ve talepte bulunabilir. 

- Kaymakamlar, halkın askerlik işlemleri hakkındaki müracaat ve şikâyetlerini kabul 

ederler. Askerlik şubelerine ve dairelerine yazarlar.  

- Kaymakam, Cumhuriyet Bayramında ilçede yapılacak resmi törenlere başkanlık eder.  

- Kaymakam, ilçe sınırları içinde bulunan genel ve özel kolluk kuvvet ve teşkilatının 

amiridir, 

- Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri 

alır. Bu maksatla Devletin genel ve özel kolluk kuvvetlerini istihdam eder. Kanun, tüzük, 
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yönetmelik ve Hükümet kararları hükümlerinin yürütülmesi için emirler verir. Bu teşkilat 

amir ve memurları kaymakam tarafından verilen emirleri derhal yerine getirmekle ödevlidir, 

- Kaymakam, memleketin sınır ve kıyı emniyetiyle ilgili bütün işleri yürürlükte bulunan 

hükümlere göre sağlar ve yürütür, 

- İlçe sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa müteallik 

emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi kaymakamın ödev ve 

görevlerindendir. Bunları sağlamak için kaymakam gereken karar ve tedbirleri alır, 

-  Kaymakam, valinin onayıyla ilçe genel ve özel kolluk kuvvetleri mensuplarının geçici 

veya sürekli olarak yerlerini değiştirebilir, 

- Kaymakam, ilçe çevresinde çıkabilecek olayların emrindeki kolluk kuvvetleriyle 

önlenmesine olanak bulunmayacağı kanısına varır veya ilçe içindeki kolluk kuvvetleriyle 

önlenemeyecek olağanüstü ve ani olaylar karşısında kalırsa hemen valiye bilgi vererek yardım 

ister ve en yakın askeri (Kara, Deniz ve Hava) komutanlara da haber verir, 

- Devlete, Özel İdareye, belediye ve köylere ait olan ve bunlara bağlı bulunan yahut 

bunların gözetim ve denetimi altında iş gören daire ve müesseselerle diğer bütün gerçek ve 

tüzelkişiler tarafından işletilen mali, ticari, sınaî ve iktisadi müesseseler, işletmeler, ambarlar, 

depolar ve sair uzman, fen adamı, teknisyen ve işçi gibi personel bulunduran ve barındıran 

yerler Devlet ve memleket emniyet ve asayişi ve iş hayatının düzenlenmesi bakımından 

kaymakamın gözetim ve denetimi altındadır. 

- Kaymakam, ceza ve tutukevlerinin muhafazasını ve Cumhuriyet savcısı ile birlikte 

hükümlü ve tutukluların sağlık şartlarını gözetim ve denetimi altında bulundurur. 

Kaymakamlar, ilçe idare şube başkanlarının genel, özel ve kolluk amirlerinin birinci derecede, 

diğer memurların ikinci derecede sicil amiridirler. 

 

7.4.2. İlçe İdare Şube Başkanları 

 

İlçedeki genel idare teşkilatının başında bulunanlar ilçe idare şube başkanlarıdır. 

Bunların emri altında çalışanlar ilçenin ikinci derecede memurlarıdır. İlçe idare şube 

başkanları, kendi şubeleriyle ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve diğer mevzuatla kendi 

dairelerine verilmiş olan görevlerin hızlı ve düzenli bir şekilde görülmesinden doğrudan 

doğruya kaymakama karşı sorumludur. İlçe idare şube başkanları, kaymakam tarafından 
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verilen emirleri yerine getirmek ve verilen işler hakkında gereken incelemeleri yaparak 

mütalaalarını zamanın da bildirmek ve istenilen her türlü bilgiyi vermekle mükelleftirler. 

 

7.4.3. İlçe İdare Kurulu 

 

İlçe idare kurulu, kaymakamın başkanlığı altında yazı işleri müdürü, mal müdürü, ilçe 

sağlık grup başkanı, ilçe milli eğitim müdürü, ilçe tarım müdüründen oluşur. 

İdare kurulları, idari ve istişari olmak üzere çeşitli kararlar alırlar. Örneğin, ilçede,  

vatandaşlara yeşil kart verilmesine ilçe idare kurulu karar verir.  

 

 

7.5. Bölge İdaresi 

 

Bölge idareleriyle ilgili olarak, öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki Türkiye’de bir 

yönetim kademesi olarak ‘bölge yerel yönetimi’ yoktur. Bununla beraber Türkiye’de coğrafi 

anlamda bölgeler ve bazı bakanlıkların bölge teşkilatları mevcuttur. Ayrıca kalkınma ya da 

güvenlik nedeniyle oluşturulmuş çeşitli bölgesel yapılanmalar vardır. Türkiye’de bölgesel 

planlama konusu 1960 sonrası önemli bir gündem maddesi olmuştur. 1961 Anayasası’nda 

sosyal devlet anlayışı bağlamında planlama yaklaşımının egemen olması, Devlet Planlama 

Teşkilatının (DPT) kurulması (30 Eylül 1960) gibi adımlar bölgesel planlama ve bölgesel 

yönetimler konusunda yeni açılımları gündeme getirmiştir. Konunun iki boyutu vardır: 

Birincisi, merkezde bölgesel planlar hazırlayacak örgütlenme, ikinci olarak da bu planları 

uygulayacak bölgesel kuruluşlar oluşturulması. Meselenin çözümüne ilk adım, bölgesel 

kuruluşların ve ulusal planlamayı yapacak kuruluşun Anayasal dayanağının oluşturulması 

(1961 AY m.129) ile atılmıştır.39 

 

1961 Anayasası’nın ‘Merkezi idare’yi düzenleyen 115. Maddesi’nin üçüncü fıkrasında 

“Belli kamu hizmetlerinin görülmesi amacıyla, birden çok ili içine alan çevrede, bu hizmetler 

için, yetki genişliğine sahip kuruluşlar meydana getirilebilir” denilerek ‘bölge’ adı 

kullanılmayarak, bölgesel yapılanmaya izin verilmiştir. 1982 Anayasası’nda da benzer şekilde 

“Kamu hizmetlerinin görülmesinde verim ve uyum sağlamak amacıyla, birden çok ili içine 

                                                             
39 Bayramoğlu, Sonay Bayramoğlu, “Türkiye’de Bölgesel Politikaların Gelişimi”, Ed. Menaf Turan, Bölge 

Kalkınma Ajansları Nedir Ne Değildir?, Ankara, Paragraf Yayınevi, 2005, s.52. 
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alan merkezî idare teşkilatı kurulabilir” (m.126) denilerek merkezi yönetime bağlı, bölgesel 

yapılanmalara izin verilmiştir. 

Bu anayasal çerçevede Türkiye’de çeşitli bakanlıklara bağlı bölge teşkilatları 

kurulmuştur. Ancak bu teşkilatlar, daha çok teknik alanlardaki kamu hizmeti ihtiyaçlarını 

karşılamak için oluşturulmuşlardır. Fakat bu teşkilatlar bütün bir bölgenin tüm kamusal 

hizmetlerini ve yönetimini içermediğinden ve bölge teşkilatları arasında da tam bir eşgüdüm 

sağlanamadığından tam bir bölge yönetiminden söz edilemez. Bu bölgesel teşkilatlara örnek 

olarak Serbest Bölgeler, Bölge Valiliği, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği, Güneydoğu Anadolu 

Projesi Bölge Kalkınma İdaresi verilebilir.40Bölge teşkilatlanması bakımından, günümüzde 

Bakanlıklardan sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Çalışma Bölge 

Müdürlükleri vardı. Ancak 2011 yılında çıkartılan 665 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 

bu bölge müdürlükleri kapatılmış ve Türkiye İş Kurumuna devredilmiştir.41 

 

7.5.1. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi 

 

GAP Bölge Kalkınma İdaresi, Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamına giren yörelerin 

süratle kalkındırılması, yatırımların gerçekleştirilmesi için plan, altyapı, ruhsat, konut, sanayi, 

maden, tarım, enerji, ulaştırma ve diğer hizmetleri yapmak veya yaptırmak, yöre halkının 

eğitim düzeyini yükseltmek için gerekli tedbiri almak veya aldırmak, kurum ve kuruluşlar 

arasındaki koordinasyonu sağlamak üzere, 1989 yılında çıkarılan 388 sayılı kanun Hükmünde 

Kararname ile kurulmuştur.42 GAP İdaresi, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Siirt, 

Şanlıurfa, Şırnak, Batman ve Kilis illerini içine alır. Bu İdare, Kalkınma Bakanlığı’na bağlı, 

ayrı kamu tüzel kişiliğine sahip bir kuruluştur.  GAP Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı daha 

önce Güneydoğu Anadolu Projesi Yüksek Kurulu ile Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge 

Kalkınma İdaresi Başkanlığından (GAP İdaresi) oluşmaktaydı. Ancak 2011 yılında yapılan 

düzenlemeyle Yüksek kurul kaldırılmıştır.43GAP İdaresi Başkanlığı, bir Başkan, 2 başkan 

yardımcısı ile yeteri kadar personelden oluşur. Başkan ve başkan yardımcıları Başbakan 

                                                             
40 Gökhan Çalt, “Bölgeselleşme ve Avrupa Birliği’nin Bir Aracı Olarak Bölge Kalkınma Ajansları”, VI. 

Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi, Bildiri Metinleri, 3-7 Ocak 2005, Ankara, s.7. Metin için bkz.: 
(Çevrimiçi)http://www.zmo.org.tr/etkinlikler/6tk05/ 05gokhancalt.pdf; Bölge Valilikleri 1984’de, Olağan Üstü 
Hal Bölge Valilikleri ise 2002’de kaldırıldı. 

41 665 sayılı KHK için Bakınız:  R.G. Tarih: 2.11.2011, Sayı: 28103 (Mükerrer). 
42 Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname, R.G. Tarih: 6.11.1989, Sayı: 20334. 
43   649 Sayılı Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile Bazı Kanun ve 

KHK’larda Değişiklik Yapılmasına Dair KHK için bakınız: R.G. Tarih: 17.08.2011, Sayı: 28028. 
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tarafından atanır. GAP idaresini, Anayasanın 126. Maddesine göre kurulan bir bölge kuruluşu 

olarak nitelendiremeyiz. Çünkü Anayasanın anılan hükmü uyarınca kurulacak olan bölge 

kuruluşlarının devlet tüzelkişiliğinden ayrı bir tüzel kişiliğe sahip olması mümkün değildir. 

Bu İdareyi hizmet yerinden yönetim kuruluşu olarak nitelendirmek de zordur. Çünkü hizmet 

yerinden yönetim kuruluşlarından farklı olarak, GAP İdaresi birden fazla kamu hizmetini 

yürütmektedir. 44  Bu nedenle bu kuruluşun yönetim yapımızdaki yeri tartışmalıdır.

                                                             
44 Günday, a.g.e., s.470. 
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Uygulamalar 

Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır. 
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti 

 Bu bölümde merkezi yönetimin Taşra Teşkilatının ve birimlerinin neler olduğu 

öğrenilmiştir. İl (Genel) İdaresi ve organları; İlçe İdaresi ve organları ve Bölge İdaresinin ne 

olduğu öğrenilmiştir. 
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Bölüm Soruları 

1) Yeni bir ilin kurulması, kaldırılması, merkezlerinin belirtilmesi, adlarının 
değiştirilmesi, bir ilçenin başka bir il'e bağlanması hangi işlem  ile olur? 

a) Kanun  
b) Tüzük 
c) Referandum 
d) Yönetmelik 
e) Bakanlar Kurulu kararı 
 
2) İl idaresinin organları aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru verilmiştir? 
 
a) Vali, İl İdare Şube Başkanları, İl İdare Kurulu 
b) Vali, İl İdare Şube Başkanları, İlçe İdare Kurulu 
c) Kaymakam, İl İdare Şube Başkanları, İl İdare Kurulu 
d) Vali, Bucak İdare Şube Başkanları, İl İdare Kurulu 
e) Vali, İl İdare Şube Başkanları 
 
3) İl genel idaresinin başı kimdir? 

a) Vali 
b) Kaymakam 
c) Defterdar 
d) Mal Müdürü 
e) Bucak Müdürü 
 
4) Aşağıdakilerden hangisi İl idare kurulunda değildir?  

a) Hukuk İşleri Müdürü 
b) Defterdar 
c) İl Çevre Müdürü 
d) İl Milli Eğitim Müdürü 
e) İl Tarım Müdürü 
 
5) İlçe genel idaresinin başı kimdir? 

a) Kaymakam 
b) Vali 
c) Bucak Müdürü 
d) Defterdar 
e) Mal Müdürü 
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6) İl idaresi hangi işlemle kurulur? 
7) GAP İdaresinin kamu tüzel kişiliği var mıdır? 
8) Vali ve Kaymakam arasında hiyerarşi ilişkisi var mıdır? 
9) Kaymakamlık istisnai bir memurluk mudur? 
10) Taşra teşkilatı kavramı ile ne kastedilmektedir? 
 

Cevaplar 

1)a, 2)a, 3)a, 4)c, 5)a 
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8. YER YÖNÜNDEN YERİNDEN YÖNETİM KURULUŞLARI 
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 

Bu bölümde yerel yönetimlerin neler olduğu öğrenilecektir. Bunlardan İl Özel İdareleri 
ayrıntılı olarak ele alınacak ve organları görev ve yetkileri ele alınacaktır. 
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 

1. İl Özel İdaresinin, İl Genel İdaresinden farkı nedir? 

2. İl özel İdaresinin organları nelerdir? 

3.İl özel idaresinin giderleri nelerdir?  

4.İl Genel Meclisinin Görev ve Yetkileri nelerdir? 

5. İl genel meclisi nasıl feshedilir? 
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 

Konu Kazanım Kazanımın nasıl elde 
edileceği veya 
geliştirileceği 

İl Encümeni  İl Encümenin görev ve 
yetkileri öğrenilecektir. 

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 

İl Özel İdaresinin Organları İl özel İdaresinin 
organlarının görev yetkileri 
öğrenilecek. 

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 

İl Genel Meclisi İl Genel Meclisinin Görev 
ve Yetkileri öğrenilecek. 

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 
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Anahtar Kavramlar 

İl Özel İdaresi, İl Genel Meclisi, İl Encümeni 
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8.1. Yer Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları (Mahalli İdareler/ Yerel Yönetimler) 

 

Yerel yönetimlerin tanımı Anayasada şu şekilde yapılmıştır: “Mahallî idareler; il, 

belediye veya köy halkının mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları 

kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek 

oluşturulan kamu tüzelkişileridir” (1982 Anayasası, m.127).  İlgili madde de görüldüğü gibi, 

Türkiye’de yerel yönetimlerin üç türü bulunmaktadır. Bunlar: İl özel idaresi, belediye ve 

köydür. 1982 Anayasasında yerel yönetimler tek tek sayıldığından Türkiye’de yeni bir yerel 

yönetim kademesi kurmak mümkün değildir. Eğer yeni bir yerel yönetim kademesi 

kurulacaksa bunun için mutlaka Anayasa değişikliği gerekmektedir.  

 

Yine 127. Maddenin devamında yerel yönetimlerle ilgili bazı hükümlere yer verilmiştir. 

Bunlar:  

- Yerel yönetimlerin kuruluş ve görevleri ile yetkilerinin kanunla düzenlenmesi 

gerektiğidir. Ve bu kanunlar yerinden yönetim ilkesine uygun olmak zorundadır. Bir diğeri, 

yerel seçimlerin beş yılda bir yapılacağıdır.  

-  Anayasaya göre, Kanunla, büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim biçimleri 

getirebilir.  

- Yerel yönetimlerin seçilmiş organlarının, organlık sıfatını kazanmalarına ilişkin 

itirazların çözümü ve kaybetmeleri, konusundaki denetim yargı yolu ile olur. 

- Merkezî yönetim, yerel yönetimler üzerinde, yerel hizmetlerin idarenin bütünlüğü 

ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının 

korunması ve yerel ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas ve 

usuller dairesinde idarî vesayet yetkisine sahiptir. 

- Yerel yönetimler, belirli kamu hizmetlerinin görülmesi amacı ile kendi aralarında 

birlik kurabilirler. Ancak bu Bakanlar Kurulunun izni ile olur. 

 

8.2. İl Özel İdaresi 
 

Merkezi yönetimin taşra örgütü olan il, aynı zamanda bir yerel yönetimdir. İl Özel 

İdareleri, Osmanlı döneminde, 1864 tarihli Vilayat Nizamnamesi ile kurulmuştur. Bu 
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Nizamname ile eyalet yerine vilayet (il) düzeni benimsenmiş ve iller için, biri genel, öteki 

özel (yerel) olmak üzere iki tür yönetim kabul edilmiştir. 1870' de çıkarılan İdare-i Umumiye-

i Vilayat Nizamnamesi 1864 tarihli Nizamnameyi yürürlükten kaldırmış ve yeni hükümler 

getirmiştir. Ancak il özel idareleriyle ilgili temel kanun 1913 tarihinde " İdare-i Umumiye-i 

Vilayat Kanunu Muvakkati" adıyla yürürlüğe girmiştir.45 Cumhuriyet döneminde yapılan kimi 

küçük değişikliklerden sonra, 1987'de çıkarılan 3360 sayılı kanun ile, bazı değişiklikler 

yapılmış ve bu arada Kanunu Muvakkatin adı da İl Özel İdaresi Kanunu olarak 

değiştirilmiştir. 

 

Bugün ise il özel idarelerinin yasal çerçevesini 22 Şubat 2005 tarihinde çıkan 5302 

sayılı İl Özel İdaresi Kanunu belirlemiştir. Kanunda il özel idareleri “İl halkının mahallî 

müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler 

tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi” olarak 

tanımlanmıştır. Anayasadaki yerel yönetim tanımına ek olarak kanunda İl Özel İdarelerinin 

‘idarî ve malî özerkliğe’ sahip olduğu da ifade edilmiştir. İl özel idareleriyle ilgili önemli bir 

değişiklik Aralık 2012 de gerçekleşmiştir. 6360 sayılı kanunla Türkiye’de büyükşehir 

belediyesi olan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır (31 Mart 2014 tarihi 

itibariyle). Bugün 30 büyükşehirde İl Özel İdaresi bulunmamaktadır. İl özel idaresi, ilin 

kurulmasına dair kanunla kurulur ve ilin kaldırılmasıyla tüzel kişiliği sona erer. Yani taşra 

teşkilatı olan il idaresini kuran kanun dışında herhangi bir işleme gerek duyulmaksızın o 

yerde il özel idaresi de kurulmuş olur. 

 

8.2.1. İl Özel İdaresinin Görev ve Sorumlulukları 

 

İl özel idaresi yerel ve ortak nitelikte olmak şartıyla;  

-    Gençlik ve spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir 

Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, 

erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro 

kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa 

temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin 

hizmetleri il sınırları içinde, 

                                                             
45Keleş, a.g.e., s.137; Halil Nadaroğlu, Mahalli İdareler, Beta, İstanbul, 2001, s.176 vd. 
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-   İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma; orman köylerinin 

desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları 

dışında yapmakla görevli ve yetkilidir. 

-   İl özel idareleri tarafından yerine getirilen hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, 

il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate 

alınarak belirlenir. 

 

İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur.  

 

8.2.2. İl Özel İdaresinin Yetkileri ve İmtiyazları 

 

İl özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: 

- Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette 

bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları 

vermek ve denetlemek. 

- Kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir 

vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. 

- Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, 

kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. 

- Borç almak ve bağış kabul etmek. 

- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmibeşmilyar Türk Lirasına kadar 

olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. 

- Özel kanunları gereğince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk 

ve tahsilini yapmak. 

- Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence 

yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.  

İl özel idaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla 

kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. 

 

8.2.3. İl Özel İdaresinin Organları 

 

İl Özel İdaresinin organları İl Genel Meclisi, İl Encümeni ve Validir. 
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8.2.3.1. İl Genel Meclisi 

 

İl genel meclisi, il özel idaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve 

usullere göre ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşur. Meclisin üye sayısı ilin 

nüfusuna göre değişmektedir.  

 

İl Genel Meclisinin Görev ve Yetkileri 

 

İl genel meclisinin görev ve yetkileri şunlardır: 

- Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, il özel idaresi faaliyetlerini ve 

personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak.  

- Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile 

fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. 

- Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç İl çevre düzeni plânı ile 

belediye sınırları dışındaki alanların imar plânlarını görüşmek ve karara bağlamak. 

- Borçlanmaya karar vermek. 

- Bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu 

ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar 

vermek.  

- Taşınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin 

değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine izin; üç yıldan fazla 

kiralanmasına ve süresi yirmibeş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak 

tesisine karar vermek. 

- Şartlı bağışları kabul etmek. 

- İl özel idaresi adına imtiyaz verilmesine ve il özel idaresi yatırımlarının yap-işlet veya 

yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına, il özel idaresine ait şirket, işletme ve iştiraklerin 

özelleştirilmesine karar vermek. 

- Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. 

- İl özel idaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. 

- Norm kadro çerçevesinde il özel idaresinin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, 

iptal ve değiştirilmesine karar vermek. 
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- Yurt içindeki ve yurt dışındaki mahallî idareler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı 

işbirliği yapılmasına karar vermek.  

- Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya 

ayrılmaya karar vermek. 

- İl özel idaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin 

isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. 

 

İl genel meclisi, seçim sonuçlarının ilânını izleyen beşinci gün kendiliğinden toplanır. 

Bu toplantıda meclise en yaşlı üye başkanlık eder. Meclis, bu toplantıda, üyeleri arasından ve 

gizli oyla meclis başkanını, meclis birinci ve ikinci başkan vekillerini, ikisi yedek olmak üzere 

dört kâtip üyeyi ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek 

başkanlık divanı, yapılacak ilk mahallî idareler seçimlerine kadar görev yapar. Eski İl Özel 

İdaresi Kanununda il genel meclisinin başında Vali bulunmaktaydı. Ancak 2005’te çıkan yeni 

kanunla artık İl Genel Meclisinin başında seçilmiş bir başkan bulunmaktadır. İl genel 

meclisine meclis başkanı, bulunmaması durumunda meclis birinci başkan vekili, onun da 

bulunmaması durumunda ikinci başkan vekili başkanlık eder. Meclis başkanı, meclis 

çalışmalarında düzeni sağlamakla yükümlüdür. 

 

İl genel meclisi, il genel meclisince belirlenecek bir aylık tatil hariç her ayın ilk haftası 

meclis tarafından önceden belirlenen günde mutat toplantı yerinde toplanır. Bütçe 

görüşmesine rastlayan toplantı süresi en çok yirmi gün, diğer toplantıların süresi en çok beş 

gündür. Mutat toplantı yeri dışında toplanılmasının zorunlu olduğu durumda üyelere ve valiye 

önceden bilgi vermek kaydıyla meclis başkanının belirlediği yerde toplantı yapılır. Ayrıca, 

toplantının yeri ve zamanı mutat usullerle halka duyurulur. İl genel meclisinin toplantıları 

açıktır. Meclis başkanı veya üyelerden herhangi birinin gerekçeli önerisi üzerine, toplantıya 

katılanların salt çoğunluğuyla kapalı oturum yapılmasına karar verilebilir. Gündem, meclis 

başkanı tarafından belirlenir ve üyelere en az üç gün önceden bildirilir. Valinin önerdiği 

hususlar meclisin ilk toplantısında gündeme alınır.46  Gündem, çeşitli yollarla da halka 

duyurulur. İl genel meclisi üyeleri de il özel idaresine ait işlerle ilgili konuların gündeme 

alınmasını önerebilir. Öneri, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla kabul edildiği takdirde 

gündeme alınır. 
                                                             
46 Buradaki  “meclisin ilk toplantısında” ibaresi 2012 yılında yapılan yasal değişiklikle eklenmiştir. Bakınız: 
R.G. Tarih: 6.12.2012, Sayı: 28489. 
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İl genel meclisi başkanı, acil durumlarda lüzum görmesi halinde il genel meclisini bir 

yılda üç defadan fazla olmamak ve her toplantı bir birleşimi geçmemek üzere toplantıya 

çağırır. Olağanüstü toplantı çağrısı ve gündem en az üç gün önceden meclis üyelerine yazılı 

olarak duyurulur ve ayrıca mutat usûllerle ilan edilir. Olağanüstü toplantılarda çağrıyı 

gerektiren konuların dışında hiçbir konu görüşülemez. İl genel meclisi, üye tam sayısının salt 

çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Ancak, karar yeter sayısı, 

üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Oylamada eşitlik çıkması durumunda meclis 

başkanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Gizli oylamalarda eşitlik çıkması durumunda 

oylama tekrarlanır, eşitliğin bozulmaması durumunda meclis başkanı tarafından kur'a çekilir. 

Meclisin toplanmasında, üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde, başkan, 

gün ve saatini tespit ederek en geç üç gün içinde toplanmak üzere meclisi tatil eder. Gelecek 

toplantı, üye tam sayısının dörtte birinden az olmayan üye sayısı ile yapılır. 

 

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 kesinleşir. 

Kesinleşen il genel meclisi karar özetleri toplantıyı izleyen en geç yedi gün içinde çeşitli 

yollarla halka duyurulur. 

 

İl genel meclisi, bir yıl görev yapmak üzere üyeleri arasından en az üç, en fazla beş 

kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Plân ve Bütçe ile İmar ve Bayındırlık 

komisyonları en çok yedi kişiden meydana gelir. İhtisas komisyonları, her siyasî parti 

grubunun ve bağımsız üyelerin il genel meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına 

oranlanması suretiyle oluşturulur. Eğitim, kültür ve sosyal hizmetler komisyonu, imar ve 

bayındırlık komisyonu, çevre ve sağlık komisyonu ile plân ve bütçe komisyonu kurulması 

zorunludur. 

 

İmar ve bayındırlık komisyonu dışındaki komisyonların çalışma süreleri meclisin 

toplantı süresiyle sınırlıdır. Meclis toplantısını müteakip imar  ve bayındırlık komisyonu en 

fazla on iş günü, diğer komisyonlar ise beş iş günü toplanarak kendisine havale edilen işleri 
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sonuçlandırır. Rapor bu sürenin sonunda meclise sunulmadığı takdirde, konu meclis başkanı 

tarafından doğrudan gündeme alınır. 

 

Kaymakamlar ve ildeki kamu kuruluşlarının amirleri ve  ildeki kamu kurumu 

niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversite ve sendikalar ile gündemdeki konularla ilgili köy 

ve mahalle muhtarları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, oy hakkı olmaksızın kendi 

görev ve faaliyet alanlarına giren konuların görüşüldüğü ihtisas komisyonu toplantılarına 

katılabilir ve görüş bildirebilir. Her ne kadar oy hakkı olmasa da bahsi geçen kişilerin bu 

toplantılara katılması yerel katılım açısından olumludur. İhtisas komisyonlarının görev 

alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten sonra il genel meclisinde karara bağlanır. 

Komisyon çalışmalarında uzman kişilerden yararlanılabilir. Komisyon raporları alenîdir, 

çeşitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere il genel meclisi tarafından belirlenecek bedel 

karşılığında verilir. 

 

İl genel meclisi soru, genel görüşme ve faaliyet raporunu değerlendirme yollarıyla 

bilgi edinme ve denetim yetkisini kullanır. 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. 

 

İl genel meclisi üyeliği, ölüm ve istifa durumunda kendiliğinden sona erer. 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 verilir.  İl genel meclisi üyeliğine seçilme yeterliliğinin 

kaybedilmesi durumunda, valinin bildirmesi üzerine Danıştay tarafından üyeliğin düşmesine 

karar verilir. İl genel meclisi kendisine kanunla verilen görevleri süresi içinde yapmayı ihmal 

eder ve bu durum il özel idaresine ait işleri aksatırsa ya da İl özel idaresine verilen görevlerle 

ilgisi olmayan siyasî konularda karar alırsa, İçişleri Bakanlığının bildirisi üzerine Danıştay”ın 
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kararı ile feshedilir. 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 şekilde feshedilen 

meclisin yerine seçilen meclis, kalan süreyi tamamlar. 

 

İl genel meclisinin; Danıştay tarafından feshi veya meclis toplantılarının ertelenmesi; 

Yedek üyelerin getirilmesinden sonra da meclis üye tam sayısının yarısından aşağı düşmesi; 

Geçici olarak görevden uzaklaştırılması; Meclis üye tamsayısının yarıdan fazlasının 

tutuklanması durumlarında, meclis çalışabilir duruma gelinceye veya yeni meclis seçimi 

yapılıncaya kadar il genel meclisi görevi, encümenin memur üyeleri tarafından yürütülür. 

 

8.2.3.2. İl Encümeni 

 

 İl encümeni valinin başkanlığında, genel sekreter ile il genel meclisinin her yıl kendi 

üyeleri arasından seçeceği üç üye ve valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği iki 

üyeden oluşur.47 Yani encümenin üyelerinin tamamı seçimle işbaşına gelmez. Encümen 

toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak, ilgili birim amirleri vali tarafından oy hakkı 

olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir. Valinin katılamadığı encümen toplantısına 

genel sekreter başkanlık eder. 

 

Encümenin görev ve yetkileri şunlardır: 

- Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel 

meclisine görüş bildirmek. 

- Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve 

uygulamak. 

- Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. 

- Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. 

- Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. 

                                                             
47 2012 yılında yapılan yasal değişiklik öncesi bu hüküm “İl 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 oluşur.” şeklindeydi. Bakınız: R.G. Tarih: 6.12.2012, Sayı: 28489. 
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- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşmilyar Türk Lirasına kadar olan 

ihtilafların sulhen halline karar vermek. 

- Taşınmaz mal satımına, trampa  edilmesine ve tahsisine ilişkin kararları uygulamak, 

süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. 

- Belediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini 

belirlemek. 

- Vali tarafından havale edilen konularda görüş bildirmek. Encümen ayrıca,  kanunlarla 

verilen diğer görevleri yapar. 

 

Encümen, haftada en az bir defa olmak üzere önceden belirlenen gün ve saatte 

toplanır. Başkan acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir. Encümen üye tam sayısının 

salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Oyların eşitliği 

durumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Çekimser oy kullanılamaz. Encümen 

gündemi vali tarafından hazırlanır. Encümen üyeleri gündem maddesi teklif edebilir. 

Encümen, gündemindeki konuları en geç bir hafta içinde görüşüp karara bağlar. 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”ca en geç altmış gün içinde karara bağlanır. 

 

8.2.3.3.Vali 

 

Vali, il özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. İl özel idaresinin başı olan 

vali aynı zamanda il genel idaresinin de başıdır. Yani iki biriminde başında aynı kişi bulunur. 

Kuşkusuz il özel idaresinde valinin görev ve yetkileri ilin yerel ve ortak ihtiyaçlarına 

yöneliktir.  

 

Valinin görev ve yetkileri şunlardır: 

- İl özel idaresi teşkilâtının en üst amiri olarak il özel idaresi teşkilâtını sevk ve idare 

etmek, il özel idaresinin hak ve menfaatlerini korumak. 
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- İl özel idaresini stratejik plâna uygun olarak yönetmek, il özel idaresinin kurumsal 

stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, il özel idaresi faaliyetlerinin ve 

personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, 

bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. 

- İl özel idaresini Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı 
yerlerinde  temsil etmek veya vekil tayin etmek.  

- İl encümenine başkanlık etmek.  

- İl özel idaresinin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. 

- İl özel idaresinin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. 

- Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. 

- İl genel meclisi ve encümen kararlarını uygulamak. 

- Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışında kalan aktarmaları 
yapmak.  

- İl özel idaresi personelini atamak.  

- İl özel idaresi, bağlı kuruluşlarını ve işletmelerini denetlemek. 

- Şartsız bağışları kabul etmek. 

- İl halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. 

- Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak. 

- Kanunlarla il özel idaresine verilen ve il genel meclisi veya il encümeni kararını 
gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 

 

İl özel idaresi teşkilatı; genel sekreterlik, malî işler, sağlık, tarım, imar, insan 

kaynakları,  hukuk  işleri  birimlerinden  oluşur.  İlin  nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, 

ekonomik, sosyal, kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak norm kadro 

sistemine ve ihtiyaca göre oluşturulacak diğer birimlerin kurulması, kaldırılması veya 

birleştirilmesi il genel meclisinin kararıyla olur.  

 

Valinin teklifi ve İçişleri Bakanlığının onayı ile atanan, Genel sekreter, il özel idaresi 

hizmetlerini vali adına ve onun emirleri yönünde, mevzuat hükümlerine, il genel meclisi ve il 

encümeni kararlarına, il özel idaresinin amaç ve politikalarına, stratejik plan ve yıllık çalışma 

programına göre düzenler ve yürütür. Bu amaçla il  özel idaresi  kuruluşlarına  gereken 

emirleri verir ve bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar. Genel sekreter bu hizmetlerin 

yürütülmesinden valiye karşı sorumludur. Toplam nüfusu 3.000.000'a kadar olan illerde, 

ihtiyaca göre en fazla iki, nüfusu bunun üzerinde olan illerde en fazla dört genel sekreter 
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yardımcılığı kadrosu ihdas edilebilir. İlçelerde, özel idare işlerini yürütmek amacıyla 

kaymakama bağlı ilçe özel idare teşkilâtı oluşturulabilir. 

 

İl özel idarelerinin denetimi; faaliyet ve işlemlerinde hataların önlenmesine yardımcı 

olmak, çalışanların ve il özel idaresi teşkilâtının gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin 

geçerli, güvenilir ve tutarlı duruma gelmesine rehberlik etmek amacıyla; hizmetlerin süreç ve 

sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve 

kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara 

dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor hâline getirerek ilgililere 

duyurmaktır. İl özel idarelerinde 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 Kanunu48 hükümlerine göre yapılır. Ayrıca, il özel idaresinin malî 

işlemler dışında kalan diğer idarî işlemleri, idarenin bütünlüğüne  ve  kalkınma plânı ve 

stratejilerine uygunluğu açısından İçişleri Bakanlığı, vali veya görevlendireceği elemanlar 

tarafından  da denetlenir. 

 

Vali, stratejik plân ve performans hedeflerine göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş 

performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların 

nedenlerini açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporu mart ayı toplantısında vali 

veya genel sekreter tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına 

gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır. 

 

İl özel idaresi kanununun yerel özerkliği zedeleyen yeni bir hükmü ise şöyledir: ‘İl 

özel idaresi hizmetlerinin ciddi bir biçimde aksatılması halinde İçişleri Bakanının talebi 

üzerine yetkili sulh hukuk hâkimi tarafından belirlenmesi durumunda İçişleri Bakanı, 

aksamanın giderilmesini il özel idaresinden ister. Bu halde de aksama giderilmezse söz 

konusu hizmetin yerine getirilmesini o ilin valisinden ister’ (5302 sayılı kanun, m.40). Sebebi 

ne olursa olsun atanmış valinin, seçimlerle işbaşına gelen yerel yöneticinin yerine geçerek 

faaliyette bulunması yerel özerklikle bağdaşmaz. 

 

Bu konuyla ilgili diğer bir önemli nokta ise, kamu hukuku statüsüne göre seçilen 

belediye başkanınca yürütülen belli bir veya birden çok hizmetin, özel hukuk yargı yerlerinin 

                                                             
48 Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, R.G. Tarih: 24.12.2003, Sayı: 25326. 
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kararları üzerine yerine geçirilmesine son verilmesi, küresel uygulamaların, Anglosakson 

hukuk sistemi biçiminde kamu yönetimine ve il özel idaresine girmesi anlamına gelir.49 Söz 

konusu uygulamadan doğacak uyuşmazlıkların idari yargı mercilerinde çözülmesinin, idare 

hukuku ve idari yargı ilkeleri açısından daha uygun olacağı kanaatindeyiz. 

 

8.3. İl Özel İdaresinin Gelirleri ve Giderleri 

 

İl özel idaresinin gelirleri şunlardır: 

- Kanunlarla gösterilen il özel idaresi vergi, resim, harç ve katılma payları. 

- Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan paylar. 

- Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. 

- Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde 

edilecek gelirler. 

- İl genel meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı 

ücretler. 

- Faiz ve ceza gelirleri. 

- Bağışlar. Her türlü girişim, iştirak ve faaliyetler karşılığı sağlanacak gelirler. 

 

 

İl özel idaresinin giderleri şunlardır: 

- İl özel idaresi binaları, tesisleri ile araç ve malzemelerinin temini, yapımı, bakımı ve 

onarımı için yapılan giderler. 

- İl özel idaresinin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, 

ödenek, huzur hakkı, yolluklar, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler. 

- Her türlü alt yapı, yapım, onarım ve bakım giderleri. 

- Vergi, resim, harç, katılma payı, hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin 

takip ve tahsili için yapılacak giderler. 

- İl genel meclisince belirlenecek ilkeler çerçevesinde köylere veya köylerin aralarında 

kurdukları birliklere yapılacak yardımlar. 

                                                             
49 Örsan Ö. Akbulut, “Belediye Yönetimi Reformu: Monolitik İktidar Yapısının Güçlendirilmesi”, ÇYYD, 

C.16, S.1, Ocak 2007, s.27. 
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- İl özel idaresinin kuruluşuna katıldığı şirket, kuruluş ve birliklerle ilgili ortaklık payı, 

üyelik aidatı giderleri. 

- Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ödemeler ve sigorta giderleri. 

- Yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar. 

- Dava takip ve icra giderleri. 

- Temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri. 

- Avukatlık, danışmanlık ve denetim hizmetleri karşılığı yapılacak ödemeler. 

- Yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel kesim ile sivil toplum örgütleriyle birlikte yapılan 

ortak hizmetler ve diğer proje giderleri. 

- Sosyokültürel ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler. 

- Özel idare hizmetleriyle ilgili olarak yapılan kamuoyu yoklaması ve araştırması 

giderleri. 

- Doğal afet giderleri. 

- Kanunla verilen görevler ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılan diğer giderler 

 

Vali tarafından hazırlanan bütçe tasarısı eylül ayı başında il encümenine sunulur. 

Encümen, bütçeyi inceleyerek görüşüyle birlikte kasım ayının birinci gününden önce il genel 

meclisine sunar. İl genel meclisi bütçe tasarısını yıl başından önce aynen veya değiştirerek 

kabul eder. Ancak, meclis bütçe denkliğini bozacak biçimde gider artırıcı ve gelir azaltıcı 

değişiklikler yapamaz. Her yıl bütçesinin kesin hesabı, vali tarafından hesap döneminin 

bitiminden sonra gelen mart ayı içinde encümene sunulur. Kesin hesap il genel meclisinin 

mayıs ayı toplantısında görüşülerek karara bağlanır. Kesin hesabın görüşülmesi ve 

kesinleşmesinde, bütçeye ilişkin hükümler uygulanır. 

 

İl özel idaresi, görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla 

borçlanma yapabilir ve tahvil ihraç edebilir. Ancak bunu yaparken,  aşağıda belirtilen usul ve 

esaslara uyması gerekir: 

 

-  Dış borçlanma, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi 

Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde ve sadece il özel idaresinin yatırım programında yer 

alan projelerin finansmanı amacıyla yapılabilir. 
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- İller Bankasından yatırım kredisi ve nakit kredi kullanan il özel idaresi, ödeme plânını 

bu bankaya sunmak zorundadır. İller Bankası hazırlanan geri ödeme plânını yeterli görmediği 

il özel idaresinin kredi isteklerini reddeder. 

- Tahvil ihracı, yatırım programında yer alan projelerin finansmanı için ve ilgili 

mevzuat hükümleri uyarınca yapılır. 

- İl özel idaresi ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin %50’sinden fazlasına 

sahip oldukları şirketlerin faiz dahil iç ve dış borç stok tutarı, en son kesinleşmiş bütçe 

gelirleri toplamının 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirlenen yeniden değerleme oranıyla 

artırılan miktarını aşamaz. Bu miktar büyükşehir belediyesi bulunan illerin özel idareleri için 

bir buçuk kat olarak uygulanır. 

- 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 yukarıdaki fıkradaki miktarın 

hesaplanmasında dikkate alınmaz. Dış kaynak gerektiren projelerde Hazine Müsteşarlığının 

görüşü alınır.  

- 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 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. 

Yukarıda belirtilen usul ve esaslara aykırı olarak borçlanan il özel idaresi sorumluları 

hakkında Türk Ceza Kanununun çeştli hükümleri uygulanır. 

 

İl özel idaresi, varlık ve yükümlülüklerinin ayrıntılı bir şekilde yer aldığı malî 

tablolarını üçer aylık dönemler halinde İçişleri ve Hazine ve Maliye bakanlıklarına gönderir. 

İl özel idaresi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen 

usullere göre sermaye şirketleri kurabilir. İl özel idaresi, ayrıca, özel gelir ve gideri bulunan 

hizmetlerini İçişleri Bakanlığının izniyle bütçe içi işletme kurarak yapabilir. Bu işletmeler il 

özel idaresinin tâbi olduğu usule göre denetlenir. İl özel idaresi, il genel meclisinin kararına 

bağlı olarak görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası örgütlere, kurucu üye 

veya üye olabilir. İl özel idaresi, bu örgütlerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri 

gerçekleştirebilir. Bu çerçevede yapılacak faaliyetlerin, dış politikaya ve uluslararası 
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anlaşmalara uygun olarak yürütülmesi ve önceden İçişleri Bakanlığının izninin alınması 

zorunludur. İl özel idaresi sağlık, eğitim, spor, çevre, trafik ve kültür hizmetleriyle yaşlılara, 

kadın ve çocuklara, özürlülere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında ilde 

dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak 

amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygular. Gönüllülerin nitelikleri ve 

çalıştırılmalarına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan bir yönetmelikle 

belirlenmiştir.50 

                                                             
50 İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği, R.G. Tarih: 09.10.2005, Sayı: 

25961. 
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Uygulamalar 

Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır. 
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti 

  Bu bölümde, Yer Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları (Mahalli İdareler/ Yerel 

Yönetimler) değerlendirilmiştir. Bu kapsamda bu bölümde İl Özel İdaresi bütün boyutlarıyla 

ele alınmıştır. 
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Bölüm Soruları 

1) Aşağıdakilerden hangisi İl özel idaresinin gelirlerinden birisi değilldir? 

a) Kanunlarla gösterilen il özel idaresi vergiler 
b) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler 
c) Kanunlarla gösterilen il özel idaresi vergiler 
d) Kanunlarla gösterilen il özel idaresi harçlar 
e) Cumhurbaşkanı yardımları 
 
2) Aşağıdakilerden hangisi Valinin görev ve yetkilerinden birisi değilldir? 
 
a)  İl encümenine başkanlık etmek.  
b) İl özel idaresi personelini eğitmek 
c) İl genel meclisi ve encümen kararlarını uygulamak 
d) İl özel idaresi personelini atamak 
e) Şartsız bağışları kabul etmek 

 
3)   Aşağıdakilerden hangisi İl Encümenin görev ve yetkilerinden birisi değilldir? 

a) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek 
b)    Belediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini 
belirlemek 
c)  Kanunla belirlenen vergileri koymak 
d) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek 
e) Bütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel meclisine görüş bildirmek 
 

 4)Aşağıdakilerden hangisi İl Genel Meclisinin Görev ve Yetkilerinden birisi değildir? 

a) İl özel idaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri yapmak 
b) Borçlanmaya karar vermek 
c) Şartlı bağışları kabul etmek 
d) Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek 
e) İl özel idaresi faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve 

karara bağlamak 
  

5) Aşağıdakilerden hangisi il özel idaresinin karar organıdır? 

a) Vali 
b) İl Encümeni 
c) İl Genel Meclisi 
d) İl Daimi Meclisi 
e) Kaymakam 
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6) İl Genel İdaresinin başı olan Vali ile İl Özel İdaresinin başı olan Vali aynı kişi 
midir? 
7) İl Encümeni hangi sıklıkla toplanır? 
8) İl Genel Meclisi hangi sıklıkla toplanır? 
9) İl Genel Meclisi Valinin görevine son verebilir mi? 
10) İl Genel Meclisinin başında kim bulunur? 
 
Cevaplar 
1),e 2),b 3),c 4)a, 5)c 
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9. YER YÖNÜNDEN YERİNDEN YÖNETİM KURULUŞLARI: 
BELEDİYELER  
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 

Bu bölümde Türkiye’de temel yerel yönetim birimi olan Belediyeler üzerinde 
durulacaktır. Belediyelerin nasıl kurulduğu, organlarının neler olduğu bu bölümde 
öğrenilecektir. 
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 

1. Belediye Encümeninin görev ve yetkileri nelerdir? 

2. Belediyenin organları nelerdir?  

3.İçişleri Bakanı Belediye meclisini feshedebilir mi? 

4.Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri nelerdir? 

5. Belediye başkanı olabilmek için kaçyaşını doldurmuş olmak gerekir? 
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 

Konu Kazanım Kazanımın nasıl elde 
edileceği veya 
geliştirileceği 

Belediye İdaresi Belediyenin organları 
öğrenilecektir. 

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 

Belediye Meclisi Belediye Meclisinin 
oluşumu, görev ve Yetkileri 
öğrenilecektir 

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 

Belediye Encümeni Belediye Encümeninin 
oluşumu, görev ve yetkileri 
öğrenilecektir. 

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 

Belediye Başkanı Belediye başkanın görev ve 
yetkileri öğrenilecektir. 

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 
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Anahtar Kavramlar 

 Belediye,Belediye Meclisi, Belediye Başkanı, Belediye Encümeni 
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Giriş 

  Bu bölümde Yer Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşlarından (Mahalli İdareler/ 

Yerel Yönetimler) belediyeler anlatılacaktır. Bu kapsamda bu bölümde Belediyeler bütün 

boyutlarıyla ele alınacaktır. 
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9.1. Belediye Yönetimi 

 

Yerel yönetimlerin ikinci türünü teşkil eden belediyeler; belde sakinlerinin yerel ve 

ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek 

oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişileridir. Belediyeler, 3 Temmuz 2005 

tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile düzenlenmiştir. 2010 verilerine göre bugün 

Türkiye’de 2950 belediye bulunmaktadır. 51 Türkiye’de bir yerleşim biriminde belediye 

kurulabilmesi için nüfusunun asgari 5000 ve üzeri olması gerekir. İl ve ilçe merkezlerinde ise 

nüfus kriterine bakılmaksızın belediye kurulması zorunludur. İçme ve kullanma suyu 

havzaları ile sit ve diğer koruma alanlarında ve meskûn sahası kurulu bir belediyenin 

sınırlarına 5.000 metreden daha yakın olan yerleşim yerlerinde belediye kurulamaz. .Köylerin 

veya muhtelif köy kısımlarının birleşerek belediye kurabilmeleri için meskûn sahalarının, 

merkez kabul edilecek yerleşim yerinin meskûn sahasına azami 5.000 metre mesafede 

bulunması ve nüfusları toplamının 5.000 ve üzerinde olması gerekir. 

 

Bir veya birden fazla köyün köy ihtiyar meclisinin kararı veya seçmenlerinin en az 

yarısından bir fazlasının mahallin en büyük mülkî idare amirine yazılı başvurusu ya da valinin 

kendiliğinden buna gerek görmesi durumunda, valinin bildirimi üzerine, mahallî seçim 

kurulları, onbeş gün içinde köyde veya köy kısımlarında kayıtlı seçmenlerin oylarını alır ve 

sonucu bir tutanakla valiliğe bildirir. İşlem dosyası valinin görüşüyle birlikte İçişleri 

Bakanlığına gönderilir. Ardından Cumhurbaşkanının kararı ile belediye kurulur.  

 

9.1.1. Belediye Yönetiminin Görevleri 

 

Belediyelerin görevleri 5393 sayılı kanunun 14. Maddesinde şu şekilde ifade 

edilmiştir: “Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; 

 

- İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre 

ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir 

içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, 

                                                             
51İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü,  2010 Yılı Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu, 

Ankara, 2011, s.7. 
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turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri 

kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir 

belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri 

açar. 

 

- Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya 

yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her 

türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi 

bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla 

bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden 

inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli 

desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı 

müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla 

ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. 

 

- Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek 

nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde 

öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. 

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet 

sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. 

 

- Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin 

kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.” 

 

9.1.2. Belediye Yönetiminin Yetkileri ve İmtiyazları 

 

5393 sayılı belediye kanununun 15. Maddesinde belediye yönetiminin yetkileri ve 

imtiyazları şu şekilde sayılmıştır: 

- Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü 

faaliyet ve girişimde bulunmak. 

- Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları 

koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. 

 



 
 
 

167 
 

- Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı 

vermek. 

 

- Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, 

tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre 

tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya 

yaptırmak. 

 

- Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve 

yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, 

işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. 

 

- Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem 

dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. 

 

- Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve 

depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. 

 

- Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir 

alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya 

vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. 

 

- Borç almak, bağış kabul etmek. 

 

- Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre 

yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel 

kişilerce açılmasına izin vermek. 

 

- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine 

karar vermek. 

- Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve 

denetlemek. Bu gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve 
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denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından 

yapılır. 

 

- Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış 

yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten 

men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini 

gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları 

yoksullara vermek. 

 

- Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. 

 

- Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer 

işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; 

sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve 

hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre 

kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. 

 

- Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile 

taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri 

ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit 

etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik 

düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. 

 

- Belediye, yukarıda sayılan hizmetlerden bazılarını (içme suyu, toplu taşıma, katı atıkların 

toplanması) Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı 

geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel 

oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma 

hatlarını kiraya verme veya hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. 

 

- 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 
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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. 

 

- Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek 

amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. 

 

- Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu 

hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç 

gelirleri haczedilemez. 

 

9.2. Belediyenin Organları 

 

Belediyenin belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanı olmak üzere üç organı 

vardır. 

 

9.2.1. Belediye Meclisi 

 

Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve 

usûllere göre seçilmiş üyelerden oluşur.  

Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır: 

- Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve 

personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. 

- Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile 

fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. 

- Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde 

il çevre düzeni plânını kabul etmek. 

- Borçlanmaya karar vermek. 

- Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine 

veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin 

kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar 

üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. 
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- Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin 

isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. 

- Şartlı bağışları kabul etmek. 

- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL'den fazla dava konusu 

olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek. 

- Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına 

veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı 

kurulmasına karar vermek. 

- Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-

devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine 

karar vermek. 

- Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini 

seçmek. 

- Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal 

ve değiştirilmesine karar vermek. 

- Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. 

- Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, 

kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; 

beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek. 

- Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya 

ayrılmaya karar vermek. 

- Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî 

idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; 

ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet 

ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, 

kiralama veya tahsis etmeye karar vermek. 

- Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek. 

- Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak. 

- Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. 

- İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek 

kabul etmek. 
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Belediye meclisi, seçim sonuçlarının ilânını takip eden beşinci gün belediye 

başkanının başkanlığında kendiliğinden toplanır. Meclis bu toplantıda, üyeleri arasından, gizli 

oyla meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile en az iki kâtip üyeyi ilk iki yıl için görev 

yapmak üzere seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı yapılacak ilk mahallî 

idareler seçimlerine kadar görev yapar. Başkanlık divanı seçimi üç gün içinde tamamlanır. 

Meclise belediye başkanı, katılamaması durumunda meclis birinci başkan vekili, onun da 

katılamaması durumunda ikinci başkan vekili başkanlık eder. Ancak yıllık faaliyet raporunun 

görüşüldüğü meclis toplantısı meclis başkan vekilinin başkanlığında yapılır. 

 

Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, belediye başkanının başkanlığında, önceden 

kararlaştırdığı günde toplanır. Meclis, resmî tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. 

Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir. Bütçe görüşmesine rastlayan toplantı süresi 

en çok yirmi gün, diğer toplantıların süresi en çok beş gündür. Mutat toplantı yeri dışında 

toplanılmasının zorunlu olduğu durumda üyelere önceden bilgi vermek kaydıyla meclis 

başkanının belediye sınırları içerisinde belirlediği yerde toplantı yapılır. Ayrıca, toplantının 

yeri ve zamanı mutat usûllerle belde halkına duyurulur. Meclis toplantıları açıktır. Meclis 

başkanının veya üyelerden herhangi birinin gerekçeli önerisi üzerine, toplantıya katılanların 

salt çoğunluğuyla kapalı oturum yapılmasına karar verilebilir. 

 

Her ayın ilk günündeki belediye meclis gündemi belediye başkanı tarafından 

belirlenerek en az üç gün önceden üyelere bildirilir ve çeşitli yöntemlerle halka duyurulur. 

Her ayın ilk toplantısında belediye başkanı ve meclis üyeleri belediyeye ait işlerle ilgili 

konuların gündeme alınmasını önerebilir. Öneri, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla 

kabul edildiği takdirde gündeme alınır. İmar konuları ile yıllık bütçe dışında kalan 

gündemdeki diğer konular ile üyelerin teklifleri; toplantıya katılanların salt çoğunluğunun 

kabulü hâlinde komisyonlara havale edilmeksizin belediye meclisince görüşülerek karara 

bağlanabilir. 

 

Belediye meclisi, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt 

çoğunluğuyla karar verir. Ancak, karar yeter sayısı, üye tam sayısının dörtte birinden az 

olamaz. Oylamada eşitlik çıkması durumunda meclis başkanının bulunduğu taraf çoğunluk 

sayılır. Gizli oylamalarda eşitlik çıkması durumunda oylama tekrarlanır, eşitliğin 

bozulmaması durumunda meclis başkanı tarafından kur’a çekilir. Meclisin toplanmasında, 
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üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde başkan, gün ve saatini tespit ederek 

en geç üç gün içinde toplanmak üzere meclisi tatil eder. Gelecek toplantı, üye tam sayısının 

dörtte birinden az olmayan üye sayısı ile yapılır. 

 

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. Daha önce kanunda yer alan 

“Mülkî idare amiri hukuka aykırı gördüğü kararlar aleyhine idarî yargıya başvurabilir” hükmü 

Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. 52 Kesinleşen meclis kararlarının özetleri yedi 

gün içinde uygun araçlarla halka duyurulur. 

 

Belediye meclisi, üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas 

komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı 

aynı meclis kararında belirtilir. İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız 

üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. İl 

ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000'in üzerindeki belediyelerde plân ve bütçe ile imar 

komisyonlarının kurulması zorunludur. Meclis toplantısını müteakip imar komisyonu en fazla 

on iş günü, diğer komisyonlar ise beş iş günü içinde kendilerine havale edilen işleri 

sonuçlandırır. Komisyonlar kendilerine havale edilen işlerle ilgili raporlarını bu sürenin 

sonunda meclise sunmadıkları takdirde, konu meclis başkanı tarafından doğrudan gündeme 

alınır. İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten 

sonra belediye meclisinde karara bağlanır. 

 

Mahalle muhtarları ve ildeki kamu kuruluşlarının amirleri ile ildeki kamu kurumu 

niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversiteler, sendikalar ve gündemdeki konularla ilgili sivil 

                                                             
52  Belediye kanununda yer alan bu hüküm Anayasa Mahkemesi tarafından 04.02.2010 tarihinde iptal 

edilmiştir. Anayasa Mahkemesi iptal edilen fıkranın doğuracağı hukuksal boşluğu kamu yararını ihlal edici 
nitelikte gördüğünden, iptal hükmünün, kararın resmî gazetede yayımlanmasından başlayarak bir yıl sonra 
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toplum örgütlerinin temsilcileri, oy hakkı olmaksızın kendi görev ve faaliyet alanlarına giren 

konuların görüşüldüğü ihtisas komisyonu toplantılarına katılabilir ve görüş bildirebilir. Ayrıca 

Komisyon isterse çalışmalarında uzman kişilerden yararlanabilir. Komisyon raporları alenîdir, 

çeşitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere meclis tarafından maliyetlerini aşmamak üzere 

belirlenecek bedel karşılığında verilir. 

 

Belediye meclisi, bilgi edinme ve denetim yetkisini faaliyet raporunu değerlendirme, 

denetim komisyonu, soru, genel görüşme ve gensoru yoluyla kullanır. Meclis üyeleri, meclis 

başkanlığına önerge vererek belediye işleriyle ilgili konularda sözlü veya yazılı soru sorabilir. 

Soru, belediye başkanı veya görevlendireceği kişi tarafından sözlü veya yazılı olarak 

cevaplandırılır. Meclis üyelerinin en az üçte biri, meclis başkanlığına istekte bulunarak, 

belediyenin işleriyle ilgili bir konuda genel görüşme açılmasını isteyebilir. Bu istek meclis 

tarafından kabul edildiği takdirde gündeme alınır. 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 Danıştay”a gönderir. Yetersizlik kararı, Danıştay”ca uygun görüldüğü 

takdirde belediye başkanı, başkanlıktan düşer. Meclis üye tam sayısının en az üçte biri 

oranındaki üyenin imzasıyla belediye başkanı hakkında gensoru önergesi verilebilir. Gensoru 

önergesi, meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyu ile gündeme alınır ve üç tam gün 

geçmedikçe görüşülemez. Gensoru önergesinin karara bağlanması yukarıda anlatılan faaliyet 

raporunda olduğu gibidir. 

 

Meclis üyeliği, ölüm ve istifa durumunda kendiliğinden sona erer. Meclis üyeliğinden 

istifa dilekçesi belediye başkanlığına verilir ve başkan tarafından meclisin bilgisine sunulur. 

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 verilir. Belediye meclisi üyeliğine seçilme 

yeterliğinin kaybedilmesi durumunda, valinin bildirmesi üzerine Danıştay tarafından üyeliğin 

düşmesine karar verilir. 

Belediye meclisi; 

- Kendisine kanunla verilen görevleri süresi içinde yapmayı ihmal eder ve bu durum 

belediyeye ait işleri sekteye veya gecikmeye uğratırsa, 
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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. Bu şekilde feshedilen meclisin yerine seçilen meclis, kalan süreyi 

tamamlar. Belediye meclisinin, Danıştay tarafından feshi veya meclis toplantılarının 

ertelenmesi; Meclis üye tam sayısının yarıdan fazlasının tutuklanması; Yedek üyelerin 

getirilmesinden sonra da meclis üye tam sayısının yarısından aşağı düşmesi; Geçici olarak 

görevden uzaklaştırılması hâllerinde, meclis çalışabilir duruma gelinceye veya yeni meclis 

seçimi yapılıncaya kadar meclis görevi, belediye encümeninin memur üyeleri tarafından 

yürütülür. 

 

9.2.2. Belediye Encümeni 

 

Belediye Encümeni, belediyenin müzakere ve danışma organıdır. Belediye encümeni, 

belediye başkanının başkanlığında; 

 

- İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl 

kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim amiri ve 

belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi 

kişiden, 

 

- Diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla 

seçeceği iki üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından 

bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden oluşur. 

 

Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda, belediye başkanının görevlendireceği 

başkan yardımcısı veya encümen üyesi, encümene başkanlık eder. Encümen toplantılarına 

gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, belediye başkanı tarafından oy hakkı 

olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir. 
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9.2.2.1. Encümenin Görev ve Yetkileri 

 

Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır: 

- Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesinhesabı inceleyip belediye 

meclisine görüş bildirmek. 

- Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve 

uygulamak. 

- Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. 

- Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. 

- Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. 

- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının 

anlaşma ile tasfiyesine karar vermek. 

- Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; 

süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. 

- Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek ve kanunlarda belediye 

encümenine verilen görevleri yerine getirmek 

 

Belediye encümeni, haftada birden az olmamak üzere önceden belirlenen gün ve saatte 

toplanır. Belediye başkanı acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir. Encümen üye tam 

sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Oyların 

eşitliği durumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Çekimser oy kullanılamaz. 

Encümen gündemi belediye başkanı tarafından hazırlanır. Encümen üyeleri, başkanının uygun 

görüşü ile gündem maddesi teklif edebilir. Belediye başkanı tarafından havale edilmeyen 

konular encümende görüşülemez. Encümene havale edilen konular bir hafta içinde 

görüşülerek karara bağlanır. 

 

9.2.3. Belediye Başkanı 

 

Belediye başkanı, belediye yönetiminin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. 

Belediye başkanı, belediye sınırları içinde yaşayan seçmenler tarafından beş yıllığına seçilir. 
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Belediye başkanı, görevinin devamı süresince siyasî partilerin yönetim ve denetim 

organlarında görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve 

yönetiminde bulunamaz. 

 

5393 sayılı Belediye Kanununa göre belediye başkanının görev ve yetkileri 

şunlardır: 

- Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, 

belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. 

- Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal 

stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve 

personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, 

bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. 

- Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı 

yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. 

- Meclise ve encümene başkanlık etmek. 

- Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. 

- Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. 

- Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. 

- Meclis ve encümen kararlarını uygulamak. 

- Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay 

vermek. 

- Belediye personelini atamak. 

- Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek. 

- Şartsız bağışları kabul etmek. 

- Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. 

- Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik 

hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak. 

- Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak ve kanunlarla belediyeye 

verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak 

ve yetkileri kullanmak. 
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- Belediye başkanı izin, hastalık veya başka bir sebeple görev başında bulunmadığı 

hâllerde, bu süre içinde kendisine vekâlet etmek üzere, belediye meclisi üyeleri arasından 

birini başkan vekili olarak görevlendirir. Başkan vekili, başkanın yetkilerine sahiptir. 

 

Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; 

kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu 

yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar. Stratejik 

plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri 

alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. 

Nüfusu 50.000'in altında olan belediyelerde stratejik plân yapılması zorunlu değildir. 

 

Belediye başkanlığı, ölüm ve istifa hâllerinde kendiliğinden sona erer. Bunların 

dışında belediye kanunu bazı hallerde belediye başkanlığının düşebileceğinden bahseder. 

Buna 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. 

 

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; 

 

- Belediye başkanlığının boşalması veya seçim dönemini aşacak biçimde kamu 

hizmetinden yasaklanma cezasının verilmiş olması durumunda bir başkan, 
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- 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. 

 

Yukarıda ki maddeler uyarınca başkan vekili seçildikten sonra belediye çeşitli 

nedenlerle boşalması durumunda belediye başkanı yeniden 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. 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. 

 

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 uzaklaştırılan belediye başkanına, görevden uzak 

kaldığı sürece aylık ödeneğinin üçte ikisi ödenir ve bu süre içinde diğer sosyal hak ve 

yardımlardan yararlanmaya devam eder. 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 
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gerektirmeyen bir suçla mahkûm olunması durumunda görevden uzaklaştırma kararı 

kaldırılır. 
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Uygulamalar 

Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır. 
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti 

Bu bölümde Yer Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşlarından belediyelerin nasıl 

kurulduğu, organlarının neler olduğu, görev ve yetkilerinin neler olduğu öğrenilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

182 
 

 

Bölüm Soruları 

1) Bir yerde belediye kurulabilmesi için asgari nüfus kriteri nedir? 

a) 2000 
b) 3000 
c) 4000 
d) 5000 
e) 6000 
 
2) Aşağıdakilerden hangisinde belediyenin organları doğru olarak verilmiştir ? 
 
a) Belediye meclisi, il encümeni ve belediye başkanı 
b) İl Genel Meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanı 
c) Belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanı 
d) Belediye meclisi, belediye encümeni ve vali 
e) Belediye meclisi, belediye encümeni ve kaymakam 
 
3) Aşağıdakilerden hangisi belediyenin karar organıdır? 
 
a) Vali 
b) Belediye Başkanı 
c) Belediye Meclisi 
d) Belediye İdare Kurulu 
e) Kaymakam 

 
4) Belediye sınırları içerisindeki Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve 

benzerlerine ad vermek vermeye yetkili kurum hangisidir? 
 
a) Belediye encümeni 
b) Belediye meclisi 
c) Belediye Başkanı 
d) Vali 
e) Kaymakam 
 
5) Belediye Meclisi kararlar kesinleştiği tarihten itibaren en geç kaç gün içinde 

mahallin en büyük mülkî idare amirine gönderilmelidir? 
 
a) 5 
b) 7 
c) 15 
d) 30 
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e) 45 
 

6) Belediye Başkanı nasıl işbaşına gelir? 
7) Vali belediye başkanını görevden alabilir mi? 
8) Belediye Encümeninin memur üyelerini kim atar? 
9) Belediye İdaresinin asli karar organı hangisidir? 
10) Belediye başkanı seçilebilmek için ikamet şartı var mıdır? 
 
Cevaplar 
1)d, 2)c, 3)c, 4)b, 5)b 
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10. BELEDİYE YÖNETİMİ  
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 

Bu bölümde belediye idaresinin iç örgütlenmesinin ne şekilde olduğu incelenecektir. 
Belediyelerin hangi kurumlar tarafından nasıl denetlendiği öğrenilecektir. Belediyelerin 
bütçesi, gelir ve giderlerinin neler olduğu öğrenilecektir. Kent konseyleri de ayrı bir başlık 
altında incelenecektir. 
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 

1.Belediye idaresinin gelirleri nelerdir? 
 
2. Belediyelerin borçlanabilir mi? 
 
3.Belediyelerin arsa ve konut üretebilir mi? 
 
4.Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi tanıtıcı amblem, flama 
ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararlarda yetkili merci neresidir? 
 
5. Belediyeleruluslararası örgütlere üye olmak için herhangi bir makamdan izin alırlar mı? 
 
6. Kent Konseyleri tüm il ve ilçelerde var mıdır? 
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 

Konu Kazanım Kazanımın nasıl elde 
edileceği veya 
geliştirileceği 

Belediye Gelirleri ve 
Giderleri  

Belediye idaresinin gelirleri 
ve giderleri öğrenilecektir. 

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 

Belediyelerin Borçlanması Belediyelerin borçlanması 
hakkında bilgi edinilecektir. 

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 

Belediyelerin Yurtdışı 
İlişkileri 

Belediyelerin Yurt Dışı 
İlişkileri kurması süreciyle 
ilgili bilgi edinilecektir. 

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 

Kent Konseyleri Kent konseylerinin oluşumu, 
görevleri öğrenilecektir. 

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 
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Anahtar Kavramlar 

Belediyenin Gelirleri, Belediyenin Giderleri, Kent Konseyleri, Belediye Bütçesi, Belediyelerin 
Denetimi 
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Giriş 

Bu bölümde, Yer Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları (Mahalli İdareler/ Yerel 
Yönetimler)  konusuna devam edilecektir. Bu kapsamda bu bölümde geçen hafta işlemeye 
başlanılan Belediye yönetiminin teşkilatlanması, gelir ve giderleri, belediyelerin denetimi ve 
kent konseyleri konusu üzerinde durulacaktır. 
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10.1. Belediye Teşkilâtı 

 

Belediye teşkilâtı, norm kadroya uygun olarak yazı işleri, malî hizmetler, fen işleri ve 

zabıta birimlerinden oluşur. Beldenin nüfusu, fizikî ve coğrafî yapısı, ekonomik, sosyal ve 

kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına 

uygun olarak gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre 

diğer birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi 

belediye meclisinin kararıyla olur. Belediye personeli, belediye başkanı tarafından atanır. 

Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye 

meclisinin bilgisine sunulur. Norm kadrosunda belediye başkan yardımcısı bulunan 

belediyelerde norm kadro sayısına bağlı kalınmaksızın; belediye başkanı, zorunlu gördüğü 

takdirde, nüfusu 50.000'e kadar olan belediyelerde bir, nüfusu 50.001- 200.000 arasında olan 

belediyelerde iki, nüfusu 200.001-500.000 arasında olan belediyelerde üç, nüfusu 500.000 ve 

fazla olan belediyelerde dört belediye meclis üyesini belediye başkan yardımcısı olarak 

görevlendirebilir. 

 

10.2. Belediyelerin Denetimi 

 

Belediyelerin denetimi; faaliyet ve işlemlerde hataların önlenmesine yardımcı olmak, 

çalışanların ve belediye teşkilâtının gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, 

güvenilir ve tutarlı duruma gelmesine rehberlik etmek amacıyla; hizmetlerin   süreç ve 

sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve 

kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara 

dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor hâline getirerek ilgililere 

duyurmaktır. Belediyelerde iç ve dış denetim yapılır. Denetim, iş ve işlemlerin hukuka 

uygunluk, malî ve performans denetimini kapsar. Belediyelerin iç ve dış denetimi 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 bu 

esaslara göre denetlenir. Denetime ilişkin sonuçlar kamuoyuna açıklanır ve meclisin bilgisine 

sunulur. 
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Belediye başkanı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci 

maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans programına 

göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme 

durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu 

açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile 

belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir. Faaliyet 

raporu nisan ayı toplantısında belediye başkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği 

İçişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır. 

 

Daha önce il özel idaresi konusunda da anlattığımız ve yerel özerkliği zedelediğini 

ifade ettiğimiz hükmün bir benzeri yeni belediye kanununda da yer almıştır. Buna 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 (5393 Sayılı Kanun, m.57).” 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. 

İçişleri Bakanlığının talebi üzerine sulh hukuk hâkimi tarafından alınan karara karşı ilgili 

belediyece asliye hukuk mahkemesine itiraz edilebilir. 

 

10.3. Belediyenin Gelir ve Giderleri 

 

Belediyenin gelirleri şunlardır: 

- Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. 

- Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. 

- Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. 

- Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde 

edilecek gelirler. 
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- Belediye meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı 

ücretler. 

- Faiz ve ceza gelirleri. 

- Bağışlar. 

- Her türlü girişim, iştirak ve faaliyetler karşılığı sağlanacak gelirler ve diğer gelirler. 

 

Büyükşehir belediyelerinde büyükşehir sınırları ve mücavir alanları içinde 

belediyelerince tahsil edilen emlak vergisi tutarının tamamı ilgili ilçe belediyeleri tarafından 

alınır. Bunlardan büyükşehir belediyesine veya özel idareye ayrıca pay kesilmez. 

 

Belediyenin giderleri şunlardır: 

-  Belediye binaları, tesisleri ile araç ve malzemelerinin temini, yapımı, bakımı ve 

onarımı için yapılan giderler. 

- Belediyenin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, 

ödenek, huzur hakkı, yolluklar, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler. 

- Her türlü alt yapı, yapım, onarım ve bakım giderleri. 

- Vergi, resim, harç, katılma payı, hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin 

takip ve tahsili için yapılacak giderler. 

- Belediye zabıta ve itfaiye hizmetleri ile diğer görev ve hizmetlerin yürütülmesi için 

yapılacak giderler. 

- Belediyenin kuruluşuna katıldığı şirket, kuruluş ve katıldığı birliklerle ilgili ortaklık 

payı ve üyelik aidatı giderleri. 

- Mezarlıkların tesisi, korunması ve bakımına ilişkin giderler. 

- Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ödemeler ile sigorta giderleri. 

- Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere yapılacak sosyal hizmet ve 

yardımlar. 

- Dava takip ve icra giderleri. 

- Temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri. 

- Avukatlık, danışmanlık ve denetim hizmetleri karşılığı yapılacak ödemeler. 

- Yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel kesim ile sivil toplum örgütleriyle birlikte yapılan 

ortak hizmetler ve proje giderleri. 
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- Sosyo-kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler. 

- Belediye hizmetleriyle ilgili olarak yapılan kamuoyu yoklaması ve araştırması 

giderleri. 

- Kanunla verilen görevler ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılan diğer giderler. 

- Şartlı bağışlarla ilgili yapılacak harcamalar. 

- İmar düzenleme giderleri. 

- Her türlü proje giderleri. 

 

10.4. Belediye Bütçesi 

 

Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan 

bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, 

gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin verir.Bütçeye ayrıntılı harcama 

programları ile finansman programları eklenir. Bütçe yılı Devlet malî yılı ile aynıdır. Bütçe 

dışı harcama yapılamaz. Belediye başkanı ve harcama yetkisi verilen diğer görevliler, bütçe 

ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur.Belediye başkanı 

tarafından hazırlanan bütçe tasarısı eylül ayının birinci gününden önce encümene sunulur ve 

İçişleri Bakanlığına gönderilir. İçişleri Bakanlığı belediye bütçe tahminlerini konsolide eder 

ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca merkezi yönetim bütçe 

tasarısına eklenmek üzere eylül ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına bildirir. Encümen, 

bütçeyi inceleyerek görüşüyle birlikte kasım ayının birinci gününden önce belediye meclisine 

sunar. Meclis bütçe tasarısını yılbaşından önce, aynen veya değiştirerek kabul eder. Ancak, 

meclis bütçe denkliğini bozacak biçimde gider artırıcı ve gelir azaltıcı değişiklikler yapamaz. 

Kabul edilen bütçe, malî yılbaşından itibaren yürürlüğe girer. 

 

Belediye, görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla aşağıda 

belirtilen usûl ve esaslara göre borçlanma yapabilir ve tahvil ihraç edebilir: 

- Dış borçlanma, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi 

Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde sadece belediyenin yatırım programında yer alan 

projelerinin finansmanı amacıyla yapılabilir. 
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- İller Bankasından yatırım kredisi ve nakit kredi kullanan belediye, ödeme plânını bu 

bankaya sunmak zorundadır. İller Bankası hazırlanan geri ödeme plânını yeterli görmediği 

belediyenin kredi isteklerini reddeder. 

- Tahvil ihracı, yatırım programında yer alan projelerin finansmanı için ilgili mevzuat 

hükümleri uyarınca yapılır. 

- Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına 

sahip oldukları şirketlerin, faiz dâhil iç ve dış borç stok tutarı, en son kesinleşmiş bütçe 

gelirleri toplamının 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme 

oranıyla artırılan miktarını aşamaz. Bu miktar büyükşehir belediyeleri için bir buçuk kat 

olarak uygulanır. 

- Belediyelerin ileri teknoloji ve büyük tutarda maddî kaynak gerektiren alt yapı 

yatırımlarında Bakanlar Kurulunca kabul edilen projeleri için yapılacak borçlanmalar 

yukarıdaki fıkradaki miktarın hesaplanmasında dikkate alınmaz. Dış kaynak gerektiren 

projelerde Hazine Müsteşarlığının görüşü alınır. 

- 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 ve İçişleri Bakanlığının 

onayı ile yapabilir. Bu usûl ve esaslara aykırı olarak borçlanan belediye yetkilileri hakkında, 

Türk Ceza Kanununun görevi kötüye kullanmaya ilişkin hükümleri uygulanır. Belediye, 

varlık ve yükümlülüklerinin ayrıntılı bir şekilde yer aldığı malî tablolarını üçer aylık dönemler 

hâlinde İçişleri Bakanlığına, Maliye Bakanlığına ve Hazine Müsteşarlığına gönderir. 

 

Belediye; düzenli kentleşmeyi sağlamak, beldenin konut, sanayi ve ticaret alanı 

ihtiyacını karşılamak amacıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde, özel kanunlarına göre 

korunması gerekli yerler ile tarım arazileri hariç imarlı ve alt yapılı arsalar üretmek; konut, 

toplu konut yapmak, satmak, kiralamak ve bu amaçlarla arazi satın almak, kamulaştırma 

yapmak, bu arsaları trampa etmek, bu konuda ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ve 

bankalarla iş birliği yapmak ve gerektiğinde onlarla ortak projeler gerçekleştirmek yetkisine 

sahiptir. Belediye, bu amaçla bütçesinden gerekli parayı ayırmak suretiyle işletme kurabilir. 
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Belediye kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen 

usûllere göre şirket kurabilir. Bunun için belediye meclisi tarafından olumlu karar alındıktan 

sonra, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 26. maddesine göre, 

Bakanlar Kurulunun da izni gerekir. Belediye, ayrıca, özel gelir ve gideri bulunan hizmetlerini 

İçişleri Bakanlığının izniyle bütçe içinde işletme kurarak yapabilir. 

 

Belediye, kentin gelişimine uygun olarak eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve 

restore etmek; konut alanları, sanayi ve ticaret alanları, teknoloji parkları ve sosyal donatılar 

oluşturmak, deprem riskine karşı tedbirler almak veya kentin tarihî ve kültürel dokusunu 

korumak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir.  Kentsel dönüşüm ve 

gelişim projelerine konu olacak alanlar, meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ile 

ilân edilir. Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarında yıkılarak yeniden yapılacak münferit 

yapılarda ilgili resim ve harçların dörtte biri alınır. Bir yerin kentsel dönüşüm ve gelişim proje 

alanı olarak ilân edilebilmesi için; o yerin belediye veya mücavir alan sınırları içerisinde 

bulunması ve en az ellibin metrekare olması şarttır. Kentsel dönüşüm ve gelişim proje 

alanlarında bulunan yapıların boşaltılması, yıkımı ve kamulaştırılmasında anlaşma yolu 

esastır. Kentsel dönüşüm ve gelişim projesi kapsamında bulunan mülk sahipleri tarafından 

açılacak davalar, mahkemelerde öncelikle görüşülür ve karara bağlanır. 

 

10.5. Belediyelerin Yurt Dışı İlişkileri 

 

Belediye, belediye meclisinin kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili konularda 

faaliyet gösteren uluslararası örgütlere, kurucu üye veya üye olabilir.53 Belediye bu örgütler 

ve yabancı yerel yönetimlerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleştirebilir veya kardeş 

kent ilişkisi kurabilir. Bu çerçevede yapılacak faaliyetlerin, dış politikaya ve uluslararası 

anlaşmalara uygun olarak yürütülmesi ve önceden İçişleri Bakanlığının izninin alınması 

zorunludur. 

10.6. Kent Konseyleri 

 

 5393 sayılı Belediye Kanunu, “kent konseylerini” düzenleyerek onlara hukuki bir 

nitelik kazandırmıştır (m.76). Buna göre, Kent Konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve 

                                                             
53 Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR), Dünya Birleşik Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı 

(UCLG), Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı (NALAS) gibi. 
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hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir 

kalkınma, çevreye duyarlık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve 

hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır. Bu konseyler, 

kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, varsa 

üniversitelerin, ilgili sivil toplum kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer 

ilgililerin katılımıyla oluşur. Kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi 

konusunda, belediyeler, yardım ve destek sağlar. Kanun’un getirdiği diğer önemli bir hüküm 

ise, konseyde oluşan görüşlerin belediye meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak 

değerlendirilecek olmasıdır. Kanun’un dilinden de anlaşılacağı üzere konseyde alınan kararlar 

‘görüş’  niteliğindedir ve bağlayıcı değildir. Bununla birlikte belediye meclisi bu görüşleri ilk 

meclis toplantısında değerlendirmek ve sonucu kent konseyine bildirmek zorundadır 

(m.76/3). Kanundaki bu hükmün ardından, İçişleri Bakanlığı, uygulamanın ne şekilde 

olacağına dair bir ‘Kent Konseyi Yönetmeliği’ çıkarmıştır. Buna göre kent konseyinin 

işlevlerinden birisi de yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşehrilik 

hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim 

anlayışının benimsenmesini sağlamaktır (m.6/a). Ayrıca, konseyler, yerellik ilkesi 

çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştireceklerdir (m.6/ç). 

 

 Yönetmelikte, ‘kent konseyi bulunmayan belediyelerde ilk toplantı, belediye 

başkanının çağrısı ile yapılır’ denilerek belediye başkanlarına Kent Konseylerinin 

oluşturulması görevi verilmiştir. Nitekim uygulamada da belediye başkanları yönetmeliğin 

resmi gazetede yayımlanmasının ardından ilgili kurum ve kuruluşlara çağrıda bulunarak, 

kuruluş genel kuruluna davet etmiştir. Zaten, yönetmeliğin hükmü gereği, yönetmeliğin 

yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde –yani 8 Ekim 2007 tarihine kadar- 

tüm belediyelerin kent konseylerini kurması gerekmektedir. 

 

 Yönetmeliğin zorunlu hükmüne rağmen, ülke çapında tüm belediyelerde kent 

konseyleri oluşturulamamıştır. İçişleri Bakanlığının, Yerel Gündem 21 Programı konulu, 18 

Temmuz 2007 tarihli genelgesindeki ifadelerden de bu anlaşılmaktadır. Buna göre, YG21 

projesi çerçevesinde, “2008 yılının sonuna kadar, kent konseylerinin kurulması yönünde 

teknik destek ve katkı sağlanmasından bahsedilmektedir. Uygulamada kanuni zorunluluk 

nedeniyle birçok belediyenin de Ekimin ilk haftası ya da kent konseylerinin kurulması için 
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son gün olan 8 Ekim 2007’de ilk genel kurullarını yaptığı görülmektedir.54Kuşkusuz sadece 

kanuni zorunluluk nedeniyle bu konseyleri kurmak ve bazı resmi prosedürleri yerine getirmek 

‘katılım’ anlamında yerel demokrasiye bir katkı sağlamaz. Bu şekilde kurulan Kent 

Konseyleri ile demokrasi ve uzlaşma kültürünün geliştirilmesi; kent yönetiminde saydamlık, 

hesap verilebilirlik ve katılım gibi ilkelerin uygulanmasına katkıda bulunmak gibi amaçlara 

da ulaşılamaz. Bu nedenle, Türkiye’de belediye yönetimlerinin –özellikle de belediye 

başkanlarının- kent konseylerini; kentin sorunlarına yerel tüm paydaşlarının katılımı için bir 

mekanizma; yerel toplumun kentine sahip çıkma bilincini geliştiren bir örgütlenme; katılımcı 

demokrasinin oluşumu ve gelişimini destekleyen bir proje olarak desteklemesi ve sahip 

çıkması gerekir. 

 

 Kent konseylerinin uygulamada yaşayabileceği en önemli problemlerden birisi de, 

konseyden gelen görüş ve önerilerin karar alma süreci üzerinde gerçek bir etkisinin bulunup 

bulunamayacağıdır. Bu alanda gerçek bir etkinin yapılamaması çok kez katılım konusunda 

isteksizlik ve ilgisizlik doğurabilecektir. Bununla beraber, Kent Konseyleri, gerçek amaçları 

doğrultusunda kullanılmaları koşuluyla, genelde anlamlı bir katılım biçimi ve yurttaşlarla 

yönetim arasında sağlıklı bir iletişim aracı işlevi görecektir. Kent Konseyine ilişkin yeni bir 

gelişmede, Kent Konseyi Yönetmeliğinin bazı maddelerinin Danıştay tarafından iptal 

edilmesidir. İptal edilen maddeler çoğunlukla genel meclisteki temsille ilişkilidir. Meclis üye 

tamsayısının yüzde 30’unu geçmemek üzere, belediye meclisinin ve il genel meclisinin kendi 

üyeleri arasından seçeceği temsilcileri Kent Konseyi’nin üyesi yapan maddesi bunlar 

arasındadır (8/1-d ve 8/1-e). İptal edilen diğer maddeler arasında belediyenin içinde 

bulunduğu seçim bölgesindeki milletvekillerini (8/1-b) ve teşkilatını kurmuş siyasi partilerden 

TBMM’de üyesi bulunanların katılımı (8/2) da yer almaktadır.55 

 

 Danıştay’ın iptal kararı, halkın bir organı olarak kurgulanan Kent Konseyinin, 

ağırlıklı olarak siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, belediye ve il genel meclisi 

üyelerinden oluşan bir yapıya dönüştürüldüğünü ortaya koymaktadır. Bu türden bir meclis 

yapılanması ise halkın, kent sorunlarında doğrudan temsili yerine, dolaylı temsilini 

                                                             
54 Bu duruma Tokat, Kırklareli, Ereğli (Konya)  gibi belediyeler örnek verilebilir. 
55 Danıştay’ın 22.05.2008 tarihli, 2007/1280 Esas, 2008/3744 sayılı kararı. 
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öngörmektedir. Halkın dolaylı olarak belediye ve il genel meclislerinde zaten temsil edildiği 

düşünüldüğünde, kent konseylerinin işlevsizleştirildiği anlaşılır.56 

 

Belediye; sağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yardım, kütüphane, park, trafik 

ve kültür hizmetleriyle yaşlılara, kadın ve çocuklara, özürlülere, yoksul ve düşkünlere yönelik 

hizmetlerin yapılmasında beldede dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, 

tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar 

uygular. Gönüllülerin nitelikleri ve çalıştırılmalarına ilişkin usûl ve esaslar İçişleri Bakanlığı 

tarafından çıkarılan bir yönetmelikle belirlenmiştir.57 

 

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. 

                                                             
56 Akdoğan, A.Argun, “Yeni Yerel Yönetim Yasalarında Katılım”, dosya 08, TMMOB Mimarlar Odası Ankara 
Şubesi, Bülten 64/Aralık, 2008, s. 22. 

57 İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği, R.G. Tarih: 09.10.2005, Sayı: 25961. 
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Uygulamalar 

Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır. 
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti 

Bu bölümde, Yer Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları (Mahalli İdareler/ Yerel 

Yönetimler) değerlendirilmiştir. Bu kapsamda bu bölümde Belediye yönetimi, belediye gelir 

ve giderleri, belediye bütçesi ve belediyelerin uluslararası ilişkileri ve kent konseyleri konusu 

hakkında bilgi edinilmiştir.  

 

. 
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Bölüm Soruları 

1) Kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, 
kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlık, sosyal 
yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden 
yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışan kurum aşağıdakilerden hangisidir? 

a)  Belediye Meclisi 
b) Kent Konseyi 
c) Kent Meclisi 
d) Kantonlar 
e) Belediye Encümeni 
 
2) Belediye, hangi kurumun kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili konularda 

faaliyet gösteren uluslararası örgütlere, kurucu üye veya üye olabilir? 
 
a) Belediye Encümeni 
b) Belediye Meclisi 
c) Kent Konseyi 
d) Vali 
e) İç İşleri Bakanlığı 
 
3) Bir yerin kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak ilân edilebilmesi için; o 

yerin belediye veya mücavir alan sınırları içerisinde bulunması ve en az kaç metrekare olması 
şarttır? 

a) 20.000 
b) 40.000 
c) 50.000 
d) 60.000 
e) 80.000 
 
4) Aşağıdakilerden hangisi belediyenin giderlerinden birisi değildir? 

a) Her türlü alt yapı, yapım, onarım ve bakım giderleri 
b) Tarım giderleri 
c) Faiz, borçlanmaya ilişkin ödemeler 
d) Sigorta giderleri 
e) Mezarlıkların tesisi, korunması ve bakımına ilişkin giderler 
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5) Aşağıdakilerden hangisi belediyenin gelirlerinden birisi değildir? 

a) Faiz gelirleri 
b) Bağışlar 
c) Ceza gelirleri 
d) Başbakanlık Yardımları 
e) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay 
 

6) Sayıştay Belediyeleri denetleyebilir mi? 
7) Belediye personeli kim tarafından atanır? 
8) Kent konseylerinin kararları bağlayıcı mıdır? 
9) İçişleri Bakanlığı Belediyeleri denetleyebilir mi? 
10)  Beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararları 

belediyenin hangi organı alır? 
Cevaplar 
1)b, 2)b, 3)c, 4)b, 5)d 
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11. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE YÖNETİMİ 
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 

Bu bölümde 1984 yılında yönetim yapımıza giren   Büyükşehir Belediyelerinin nasıl 
kurulduğunu, organlarının neler olduğunu, görev ve yetkilerinin neler olduğunu öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 

 
1.Türkiye’de kaç Büyükşehir Belediyesi vardır? 
 
2. Bir yerde Büyükşehir Belediyesi kurulabilmesi için nüfusunun asgari kaç olması gerekir? 
 
3.Büyükşehir Belediye Encümeninin tüm üyeleri seçimle mi işbaşına gemiştir? 
 
4.Büyükşehir Belediyeleri ilçe belediyelerinin hiyerarşik üstü müdür? 
 
5. Büyükşehir Belediyelerinde Genel Sekreterin görevi nedir? 



 
 
 

206 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 

Konu Kazanım Kazanımın nasıl elde 
edileceği veya geliştirileceği 

Büyükşehir Belediyesi Büyükşehir Belediyesinin 
nasıl kurulduğu ve 
şartlarının neler olduğu 
öğrenilecektir.  

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 

Büyükşehir Belediye Meclisi Büyükşehir Belediye 
Meclisi’nin oluşumu ve  
görevleri öğrenilecektir. 

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 

Büyükşehir Belediye 
Encümeni 

Büyükşehir Belediye 
Encümeninin oluşumu ve 
görevleri öğrenilecektir. 

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 

Büyükşehir Belediye 
Başkanını 

Büyükşehir Belediye 
Başkanının nasış seçildiği, 
şartları, görev ve 
yetkilerinin neler olduğu 
öğrenilecektir. 

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 
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Anahtar Kavramlar 

Büyükşehir Belediyesi, 6360 Sayılı Kanun, Büyükşehir Belediyesi Başkanı, Büyükşehir 
Belediyesi Encümeni, Büyükşehir Belediyesi Meclisi 
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Giriş 

  Bu bölümde özellikle Büyükşehir Belediyesinin nasıl kurulduğu, organlarının 

oluşumu, görev ve yetkileri ele alınacaktır. 
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11.1. Büyükşehir Belediye Yönetimi 

 

Bugün yürürlükte olan büyükşehir yönetimi sistemi, dayanağını 1982 Anayasası'nın 

"büyük şehirler için özel yönetim biçimi getirilebileceği" hükmünden almaktadır (m.127). 

Türkiye’de büyük şehir belediyesi adını taşıyan yeni bir yerel yönetim örgütünün kurulması 

ilk kez 1984 yılında olmuştur. O tarihte çıkan Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararname ve bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü 

Hakkında Kanun bu yeni sistemin temel düzenleyici kurallarını getirmiştir. Bugün ise 

büyükşehir belediyeleri, 10 Temmuz 2004 tarih ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 

ile düzenlenmiştir.5827.6.1984 tarihli ve 3030 sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 

yürürlükten kaldırılmıştır. Yeni kanuna göre “büyükşehir belediyesi”, sınırları il mülki sınırı 

olan ve sınırları içerisindeki ilçe belediyeleri arasında koordinasyonu sağlayan; idarî ve malî 

özerkliğe sahip olarak kanunlarla verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren, yetkileri 

kullanan; karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişisini ifade 

eder (5216 Sayılı Kanun, m.3). 

 

Toplam nüfusu 750.000'den fazla olan illerin il belediyeleri kanunla büyükşehir 

belediyelerine dönüştürülebilir. Görüldüğü gibi bir yerde büyükşehir belediyesi kurulabilmesi 

kanun ile olmaktadır. Belediyeler ise müşterek kararname ile kurulmaktaydı. 

6360 sayılı kanun çıkmadan önce Büyükşehir belediyelerinin sınırları, tüm il mülkî 

sınırlarını kapsamaz, sadece adını aldıkları büyükşehirlerin belediye sınırlarını kapsardı. 

(Bunun sadece iki istisnası vardı. Bu istisnalar İstanbul ve Kocaeli büyükşehir 

belediyeleriydi). Ancak yeni kanunla birlikte artık tüm büyükşehir belediyelerinde, belediye 

sınırı il mülki idare sınırı olmuştur. 

2012 yılında kabul edilen 6360 sayılı “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi 

Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun” Büyükşehir belediyelerine ilişkin önemli değişiklikler getirmiştir. 

Bu kanunla getirilen değişikliklerin önemli bir kısmı ilk  mahalli idareler genel seçiminden 

                                                             
58 R.G. Tarih: 23.7.2004, Sayı: 25531. 
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sonra yani 31 Mart 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.59 Bu kanunun getirdiği 

yenilikler şu şekildedir:  

- Büyükşehir belediyesinin tanımı: “Sınırları il mülki sınırı olan ve sınırları içerisindeki 

ilçe belediyeleri arasında koordinasyonu sağlayan; idarî ve malî özerkliğe sahip 

olarak kanunlarla verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren, yetkileri kullanan; 

karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişisi” şeklinde 

değişmiştir 

- Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, 

Ordu, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van illerinde de büyükşehir belediyesi 

kurulmuştur. Böylece Türkiye’deki büyükşehir belediye sayısı 30’a çıkmıştır. 

- Büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülki sınırları olmuştur. Dolayısıyla daha önce 

sadece İstanbul ve Kocaeli için söz konusu olan ilin tamamını kapsayan büyükşehir 

modeli artık tüm büyükşehir belediyeleri için geçerli olmuştur. Ayrıca il sınırları 

içinde kalan bütün ilçe belediyeleri büyükşehir ilçe belediyesi hâline dönüşmüştür 

- Büyükşehir belediyeleri sınırları içerisinde yer alan köy ve belde belediyelerinin tüzel 

kişiliği kaldırılmış, köyler mahalle olarak, belediyeler ise belde ismiyle tek mahalle 

olarak bağlı bulundukları ilçenin belediyesine katılmıştır.  

- Büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ki İl özel idarelerinin tüzel kişiliği 

kaldırılmıştır. Böylece büyükşehir olan illerde yerel yönetim birimi olarak sadece 

Büyükşehir belesiyesi ve ilçe belediyeleri kalmıştır.  

- Büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ki bucaklar ve bucak teşkilatları 

kaldırılmıştır. 

 

11.2. Büyükşehir Belediyesinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

 

Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: 

- İlçe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin stratejik plânını, yıllık 

hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak. 

- Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediyesınırları içinde 

1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve 

onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak 
                                                             
59R.G. Tarih: 06.12.2012, Sayı: 28489 
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hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon 

plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını 

denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama 

imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe belediyelerinin uygulama imar 

plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak. 

- Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, 

yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve 

her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı 

Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak.  

Büyükşehir belediyeleri bu yetkilerini, imar plânlarına uygun olarak kullanmak ve ilgili 

belediyeye bildirmek zorundadır. Büyükşehir belediyeleri bu görevlerden uygun gördüklerini 

belediye meclisi kararı ile ilçe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler. 

- Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine 

büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek 

ve denetlemek. 

- Belediye Kanununun 69 ve 73 üncü maddelerindeki yetkileri kullanmak (Arsa ve 

konut üretimi ile kentsel dönüşüme ilişkin yetkiler). 

- Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu 

taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu 

üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve 

tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, 

meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek 

veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün 

işleri yürütmek. 

- Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, 

meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu yolların 

temizliği ve karla mücadele çalışmalarını yürütmek; kentsel tasarım projelerine uygun olarak 

bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak;  ilân ve reklam asılacak 

yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve 

numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek. 

- Coğrafî ve kent bilgi sistemlerini kurmak. 
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- Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su 

havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisıhhî işyerlerini, eğlence 

yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde 

toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, 

moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını 

belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; 

büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve 

aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden 

değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu 

amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin 

hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya 

işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli 

düzenlemeleri yapmak. 

- Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve 

denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuarlar kurmak 

ve işletmek. 

- Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini 

yerine getirmek. 

- Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, 

işlettirmek veya ruhsat vermek.   

- Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat 

bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri 

yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine nakdi 

yardım yapmak, malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor 

müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya 

derece alan sporculara, teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere belediye meclis kararıyla ödül 

vermek. 

- Gerektiğinde mabetler ile sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler 

yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü 

bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak. 
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- Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan 

mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, 

korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek. 

- Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri 

kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde 

taksi ve servis araçları dâhil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek. 

- Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri 

kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda 

üretilen suları pazarlamak. 

- Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin 

ile ilgili hizmetleri yürütmek. 

- Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya 

işlettirmek, imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları 

ruhsatlandırmak ve denetlemek. 

- İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve diğer 

hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve 

malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve yanıcı 

madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi 

kuruluşları  ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden 

denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek. 

- Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, 

kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, 

geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, 

işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek 

liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak. 

- Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek. 

- Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları 

tahliye etme ve yıkım konusunda ilçe belediyelerinin talepleri halinde her türlü desteği 

sağlamak.     

Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde yer alan ilçe belediyelerinin görev ve yetkileri 

şunlardır: 
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- Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada 

sayılanlar dışında kalan  görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 

- Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma 

istasyonuna taşımak. 

- Sıhhî işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve 

eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. 

- Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere 

verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; 

yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler 

sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; mabetler ile sağlık, eğitim, kültür tesis ve 

binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; 

kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin 

hizmetler yapmak. 

- Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.       

- Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları 

tahliye etmek ve yıkmak. 

 

Büyükşehir, ilçe belediyeleri; görevli oldukları konularda bu Büyükşehir Belediye 

Kanunu ile birlikte Belediye Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile ilgisine göre 

belediyelere tanınan yetki, imtiyaz ve muafiyetlere sahiptir. Büyükşehir belediyesi, ilçe 

belediyelerinin imar uygulamalarını denetlemeye yetkilidir. Denetim yetkisi, konu ile ilgili 

her türlü bilgi ve belgeyi istemeyi, incelemeyi ve gerektiğinde bunların örneklerini almayı 

içerir. Bu amaçla istenecek her türlü bilgi ve belgeler en geç onbeş gün içinde verilir. İmar 

uygulamalarının denetiminde kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversiteler ve kamu kurumu 

niteliğindeki meslek kuruluşlarından yararlanılabilir. Denetim sonucunda belirlenen eksiklik 

ve aykırılıkların giderilmesi için ilgili belediyeye üç ayı geçmemek üzere süre verilir. Bu süre 

içinde eksiklik ve aykırılıklar giderilmediği takdirde, büyükşehir belediyesi eksiklik ve 

aykırılıkları gidermeye yetkilidir. 

 

11.3. Büyükşehir Belediyesinin Organları 
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 Büyükşehir belediyesinin Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye 

Encümeni ve Büyükşehir Belediye Başkanı olmak üzere üç organı vardır. 

 

11.3.1. Büyükşehir Belediye Meclisi 

 

Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin asli karar organıdır. Meclis, 

büyükşehir belediyesi sınırları içerisindeki belediye meclislerinin üyelerinin belirli bir 

kısmından oluşur. Yani büyükşehir belediye meclisi üyelikleri için ayrı bir seçim yapılmaz. 

Meclis, büyükşehir belediye sınırları içerisinde yer alan belediye sınırları içinde kalan ilçe 

seçim çevreleri için belirlenen belediye meclisleri üye sayısının, her ilçe için beşte biri 

alınmak suretiyle bulunacak toplam sayı kadar üyeden oluşur. Büyükşehir belediye başkanı 

büyükşehir belediye meclisinin başkanı olup,  büyükşehir içindeki diğer belediyelerin 

başkanları, büyükşehir belediye meclisinin doğal üyesidir. Büyükşehir belediye meclisi, her 

ayın ikinci haftası önceden meclis tarafından belirlenen günde mutat toplantı yerinde toplanır. 

Bütçe görüşmesine rastlayan toplantı süresi en çok yirmi, diğer toplantıların süresi en çok beş 

gündür. Meclis kendi belirleyeceği bir ay tatil yapabilir. 

 

Mutat toplantı yeri dışında toplanılmasının zorunlu olduğu durumda üyelere önceden 

bilgi vermek kaydıyla belediye hudutları dâhilinde meclis başkanının belirlediği yerde 

toplantı yapılır. Ayrıca, toplantının yeri ve zamanı mutat usullerle belde halkına duyurulur. 

Büyükşehir belediye başkanı, acil durumlarda lüzum görmesi halinde belediye meclisini bir 

yılda üç defadan fazla olmamak ve her toplantı bir birleşimi geçmemek üzere toplantıya 

çağırır. Olağanüstü toplantı çağrısı ve gündem en az üç gün önceden meclis üyelerine yazılı 

olarak duyurulur ve ayrıca mutat usûllerle ilan edilir. Olağanüstü toplantılarda çağrıyı 

gerektiren konuların dışında hiçbir konu görüşülemez. 

 

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. Büyükşehir belediye meclisi ve ilçe belediye meclisi kararları, 

kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde mahallin en büyük mülkî idare amirine 
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gönderilir. Mülkî idare amirine gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez. Daha önce 

kanunda yer alan “Mülkî idare amiri hukuka aykırı gördüğü kararlar aleyhine idarî yargı 

mercilerine başvurabilir” hükmü ise Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. 60 

Büyükşehir kapsamındaki ilçe belediye meclisleri tarafından alınan imara ilişkin kararlar, 

kararın gelişinden itibaren üç ay içinde büyükşehir belediye meclisi tarafından nazım imar 

plânına uygunluğu yönünden incelenerek aynen veya değiştirilerek kabul edildikten sonra 

büyükşehir belediye başkanına gönderilir. Üç ay içinde büyükşehir belediye meclisinde 

görüşülmeyen kararlar onaylanmış sayılır. 

 

Büyükşehir belediye meclisi, üyeleri arasından seçilecek en az beş, en çok dokuz 

kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun 

ve bağımsız üyelerin büyükşehir belediye meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına 

oranlanması suretiyle oluşur. İmar ve bayındırlık komisyonu, çevre ve sağlık komisyonu, plân 

ve bütçe komisyonu, eğitim, kültür, gençlik ve spor komisyonu ile ulaşım komisyonunun 

kurulması zorunludur. Meclis toplantısını müteakip imar komisyonu en fazla on işgünü, diğer 

komisyonlar ise beş iş günü toplanarak kendisine havale edilen işleri sonuçlandırır. Komisyon 

bu sürenin sonunda raporunu meclise sunmadığı takdirde, konu meclis başkanlığı tarafından 

doğrudan meclis gündemine alınır.  

 

Komisyon çalışmalarında uzman kişilerden yararlanılabilir. Gündemdeki konularla 

ilgili olmak üzere; kurum temsilcileri, kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşları,  üniversitelerin ilgili bölümlerinin, sendikalar (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde 

üst kuruluşun, sendika konfederasyonunun bulunduğu yerde konfederasyonun) ve 

uzmanlaşmış sivil  toplum örgütlerinin temsilcileri ile davet edilen uzman kişiler, oy hakkı 

olmaksızın ihtisas komisyonu toplantılarına katılabilir ve görüş bildirebilir. İhtisas 

komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten sonra büyükşehir 

belediye meclisinde karara bağlanır. Komisyon raporları alenîdir, çeşitli yollarla halka 

duyurulur ve isteyenlere büyükşehir belediye meclisi tarafından belirlenecek maliyet bedeli 

karşılığında verilir.   

 

                                                             
60 Büyükşehir belediye kanununda yer alan bu hüküm Anayasa Mahkemesi tarafından 04.02.2010 tarihinde 

iptal edilmiştir. Anayasa Mahkemesi iptal edilen fıkranın doğuracağı hukuksal boşluğu kamu yararını ihlal edici 
nitelikte gördüğünden, iptal hükmünün, kararın resmî gazete’de yayımlanmasından başlayarak bir yıl sonra 
yürürlüğe girmesine karar vermiştir. Anayasa Mahkemesi Kararı için bakınız: R.G. Tarih: 21.06.2010, Sayı: 
27619. 



 
 
 

217 
 

11.3.2. Büyükşehir Belediye Encümeni 

 

 Büyükşehir belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında, belediye 

meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri genel 

sekreter, biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere belediye başkanının her yıl birim 

amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur. Belediye başkanının katılamadığı 

toplantılarda, encümen toplantılarına genel sekreter başkanlık eder. 

 

11.3.3. Büyükşehir Belediye Başkanı 

 

Büyükşehir belediye başkanı, büyükşehir belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin 

temsilcisidir. Büyükşehir belediye başkanı, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki seçmenler 

tarafından beş yıllığına doğrudan seçilir. Büyükşehir belediye başkan vekili, Belediye 

Kanunundaki usullere göre belirlenir. Ancak, büyükşehir kapsamındaki ilçe belediye 

başkanları büyükşehir belediye başkan vekili olamaz. 

Büyükşehir ve büyükşehir kapsamındaki ilçe belediye başkanları görevlerinin devamı 

süresince siyasi partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz; profesyonel spor 

kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz. 

 

Büyükşehir belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır: 

 

- Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, 

beldenin ve belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.   

- Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal 

stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak, 

belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve 

değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. 

- Büyükşehir belediye meclisi ve encümenine başkanlık etmek, bu organların kararlarını 

uygulamak. 

- 5216 sayılı kanunla büyükşehir belediyesine verilen görev ve hizmetlerin etkin ve 

verimli bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli önlemleri almak. 

- Büyükşehir belediyesinin ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin etkin ve verimli 

yönetilmesini sağlamak, büyükşehir belediyesi ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin bütçe 
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tasarılarını, bütçe üzerindeki değişiklik önerilerini ve bütçe kesin hesap cetvellerini 

hazırlamak. 

- Büyükşehir belediyesinin hak ve menfaatlerini izlemek, alacak ve gelirlerinin tahsilini 

sağlamak. 

- Yetkili organların kararını almak şartıyla, büyükşehir belediyesi adına sözleşme 

yapmak, karşılıksız bağışları kabul etmek ve gerekli tasarruflarda bulunmak. 

- Mahkemelerde davacı veya davalı sıfatıyla ve resmî mercilerde büyükşehir 

belediyesini temsil etmek, belediye ve bağlı kuruluş avukatlarına veya özel avukatlara temsil 

ettirmek. 

- Belediye personelini atamak, belediye ve bağlı kuruluşlarını denetlemek. 

- Gerektiğinde bizzat nikâh kıymak. 

- Diğer kanunların belediye başkanlarına verdiği görev ve yetkilerden büyükşehir 

belediyesi görevlerine ilişkin olan hizmetleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak. 

- Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilerle ilgili 

faaliyetlere destek olmak üzere özürlü merkezleri oluşturmak. 

 

Yukarıda bahsettiğimiz Belediye Kanunundaki hükümler büyükşehir belediye 

başkanları içinde geçerlidir. Ayrıca,  büyükşehir belediye meclisinin feshine neden olan 

eylem ve işlemlere katılan büyükşehir, ilçe belediye başkanlarının görevlerine Danıştay 

kararıyla son verilir. Büyükşehir belediyesi teşkilâtı; norm kadro esaslarına uygun olarak 

genel sekreterlik, daire başkanlıkları ve müdürlüklerden oluşur. Birimlerin kurulması, 

kaldırılması veya birleştirilmesi büyükşehir belediyesi meclisinin kararı ile olur.Büyükşehir 

belediyesinde başkan yardımcısı bulunmaz. Hizmetlerin etkili ve verimli bir şekilde 

yürütülebilmesi için, genel sekretere yardımcı olmak üzere, norm kadroya uygun olarak genel 

sekreter yardımcısı atanabilir. Büyükşehir belediyesinde hizmetlerin yürütülmesi belediye 

başkanı adına onun direktifi ve sorumluluğu altında mevzuat hükümlerine, belediyenin amaç 

ve politikalarına, stratejik plânına ve yıllık programlarına uygun olarak genel sekreter ve 

yardımcıları tarafından sağlanır. Genel sekreter, belediye başkanının teklifi üzerine İçişleri 

Bakanı tarafından atanır. Genel sekreter kadrosuna atananlar, genel idare hizmeti sınıfına 

dâhil bakanlık genel müdürleri, genel sekreter yardımcısı kadrosuna atananlar ise bakanlık 

müstakil daire başkanları, 1. hukuk müşaviri ve daire başkanlığı kadrosuna atananlar ise 

bakanlık daire başkanları için ilgili mevzuatında öngörülen ek gösterge vb. tüm haklardan 
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aynen yararlanırlar. Büyükşehir belediyesi personeli büyükşehir belediye başkanı tarafından 

atanır.  Personelden müdür ve üstü unvanlı olanlar ilk toplantıda büyükşehir belediye 

meclisinin bilgisine sunulur. 

 

11.4. Büyükşehir Belediyesinin Gelirleri 

 

Büyükşehir belediyesinin gelirleri şunlardır: 

 

- 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan oran ve esaslara göre büyükşehir 

belediyesince tahsil olunacak at yarışları dâhil müşterek bahislerden elde edilen Eğlence 

Vergisinin % 20’si müşterek bahislere konu olan yarışların yapıldığı yerin belediyesine, % 

30’u nüfuslarına göre dağıtılmak üzere diğer ilçe belediyelerine ayrıldıktan sonra kalan % 

50'si. 

- Büyükşehir belediyesine bırakılan sosyal ve kültürel tesisler, spor, eğlence ve 

dinlenme yerleri ile yeşil sahalar içinde tahsil edilecek her türlü belediye vergi, resim ve 

harçları. 

- Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları ile bu 

alanlara cephesi bulunan binalar üzerindeki her türlü ilân ve reklamların vergileri ile asma, 

tahsis ve bakım ücretleri. 

- Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki park yerlerinin işletilmesinden elde edilen 

gelirin ilçe belediyelerine, nüfuslarına göre dağıtılacak %50'sinden sonra kalacak %50'si. 

- Hizmetlerin büyükşehir belediyesi tarafından yapılması şartıyla 2464 sayılı Belediye 

Gelirleri Kanununda belirtilen oran ve esaslara göre alınacak yol, su ve kanalizasyon 

harcamalarına katılma payları. 

- Kira, faiz ve ceza gelirleri. 

- Kamu idare ve müesseselerinin yardımları. 

- Bağlı kuruluşların kesin hesaplarındaki gelirleri ile giderleri arasında oluşan fazlalık 

sonucu aktarılacak gelirler. 

- Büyükşehir belediyesi iktisadî teşebbüslerinin safi hasılâtından büyükşehir belediye 

meclisi tarafından belirlenecek oranda alınan hisseler. 

- Büyükşehir belediyesinin taşınır ve taşınmaz mal gelirleri. 

- Yapılacak hizmetler karşılığı alınacak ücretler. 
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- Şartlı ve şartsız bağışlar ve diğer gelirler.  

 

Büyükşehir belediyeleri ve bağlı kuruluşları ile  ilçe belediyeleri; tahsil ettikleri 

vergiler ve benzeri malî yükümlülüklerden birbirlerine ödemeleri gereken paylar ile su, atık su 

ve doğalgaz bedellerini zamanında yatırmadıkları takdirde,  ilgili belediye veya bağlı 

kuruluşun  talebi üzerine söz konusu tutar, İller Bankası tarafından, yükümlü belediyenin 

genel bütçe vergi gelirleri payından kesilerek alacaklı belediyenin hesabına aktarılır. 

Gecikmeden kaynaklanacak faiz ve benzeri her türlü zararın tazmininden, ilgili ilçe belediye 

başkanı ve sayman şahsen sorumludur. Bu hüküm, ilçe belediyeleri hesabına yapılacak her 

türlü aktarmaları zamanında yapmayan büyükşehir belediye başkanı, bağlı kuruluş genel 

müdürleri ve saymanları hakkında da uygulanır. 

 

Büyükşehir belediye bütçesi ile ilçe belediyelerinden gelen bütçeler büyükşehir 

belediye meclisine sunulur ve büyükşehir belediye meclisince yatırım ve hizmetler arasında 

bütünlük sağlayacak biçimde aynen veya değiştirilerek kabul edilir. Büyükşehir, ilçe belediye 

bütçeleri, büyükşehir belediye meclisinde aynı toplantı döneminde ve birlikte görüşülerek 

karara bağlanır ve tek bütçe hâlinde bastırılır. Büyükşehir belediye meclisi, ilçe 

belediyelerinin bütçelerini kabul ederken; bütçe metnindeki kanun, tüzük ve 

yönetmeliklere  aykırı madde ve ibareleri çıkarmaya veya değiştirmeye; Belediyenin tahsile 

yetkili olmadığı gelirleri çıkarmaya, kanunî sınırlar üzerinde veya altında belirlenmiş olan 

vergi ve harçların oran ve miktarlarını kanunda öngörülen sınırlarına çekmeye; Kesinleşmiş 

belediye borçları için bütçeye konulması gerekip de konulmamış ödeneği eklemeye; Ortak 

yatırım programına alınan yatırımlar için gerekli ödeneği eklemeye yetkilidir. Büyükşehir 

belediye meclisince ilçe belediye bütçelerinde yapılan değişikliklere karşı on gün içinde 

Danıştay’a itiraz edilebilir. Danıştay, itirazı otuz gün içinde karara bağlar. Bütçenin 

hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin diğer hususlar belediye yönetiminde olduğu gibidir. 

 

Büyükşehir belediyesi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta 

belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabilir. Genel sekreter ile belediye ve bağlı 

kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında 

görev alabilirler. Büyükşehir belediyesi, kendine ait büfe, otopark ve çay bahçelerini 

işletebilir; ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak 

olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 2886 sayılı 



 
 
 

221 
 

Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve 

bedelle işletilmesini devredebilir.  

 

 Büyükşehir kapsamındaki belediyeler arasında hizmetlerin yerine getirilmesi 

bakımından uyum ve koordinasyon, büyükşehir belediyesi tarafından sağlanır. Büyükşehir, 

ilçe belediyeleri arasında hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili ihtilâf çıkması durumunda, 

büyükşehir belediye meclisi yönlendirici ve düzenleyici kararlar almaya yetkilidir. 

Büyükşehir belediyesi, kendisine verilen hizmetleri, malî ve teknik imkânları çerçevesinde, 

nüfus ve hizmet alanlarını dikkate alarak, bu hizmetlerden yararlanacak büyükşehir 

kapsamındaki diğer belediyeler arasında dengeli olarak yürütmek zorundadır. İlçe 

belediyelerine ait görevlerden bir veya birkaçı, bedeli kendileri tarafından karşılanmak ve 

istekte bulunmak kaydıyla, büyükşehir belediye meclisinin kararına dayanarak, ortaklaşa veya 

bizzat büyükşehir belediyesi tarafından yapılabilir. Büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeleri ile 

ortak projeler geliştirebilir ve yatırım yapabilir. Büyükşehir belediyesi, kesinleşmiş en son yıl 

bütçe gelirinin % 10’unu aşmamak ve bütçede ödeneği ayrılmış olmak şartıyla, ilgili 

belediyenin yatırım programında yer alan projelerin finansmanı için büyükşehir belediye 

başkanının teklifi  ve meclisin kararıyla ilçe belediyelerine malî ve aynî yardım yapabilir.  
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Uygulamalar 

Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır. 
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti 

  Bu bölümde Büyükşehir Belediyelerinin nasıl kurulduğu, görev ve yetkilerinin neler 

olduğu, gelirlerinin neler olduğu ayrıntılı bir şekilde öğrenilmiştir. Ayrıca 2012 yılında 

çıkartılan, büyükşehir belediyelerine ilişkin önemli hükümler getiren 6360 sayılı kanun 

ayrıntılı olarak ele alınmıştır.  
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Bölüm Soruları 

1) Aşağıdakilerden hangisi İllerden hangisi 6360 sayılı kanun ile Büyükşehir 
belediyesine olmuştur? 

a) Bursa 
b) İstanbul 
c) Van 
d) Edirne 
e) Kırklareli 
 

2) Türkiye’deki büyükşehir belediye sayısı kaçtır? 
 

a) 15 
b) 20 
c) 25 
d) 30 
e) 32 
 

3) Bir ilde büyükşehir belediyesi kurulması için nüfusu asgari kaç olmalıdır? 
 

a) 100.000 
b) 400.000 
c) 500.000 
d) 750.000 
e) 1.000.000 
 

4) Büyükşehir belediye meclisi, üyeleri arasından seçilecek en az kaç kişiden oluşan 
ihtisas komisyonları kurabilir? 
 

a) 3 
b) 5 
c) 7 
d) 8 
e) 10 
 
5)Büyükşehir Belediye Encümeni kaç kişiden oluşur? 
 
a) 4 
b) 5 
c) 8 
d) 10 
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e) 11 
 

5) Büyükşehir belediyeleri Anayasal kuruluşlar mıdır? 
6) Büyükşehir belediyeleri, ilçe belediyelerinin hiyerarşik üstü müdür? 
7) Büyükşehir belediye meclisi üyeleri doğrudan doğruya seçimle mi işbaşına gelir? 
8) Büyükşehir belediye sınırları içerisinde köy idareleri bulunur mu? 
9) Büyükşehir belediyeleri nasıl kurulur? 
10) İçişleri Bakanı Büyükşehir belediye başkanını görevden alabilir mi? 
Cevaplar 
1)c, 2)d, 3)d, 4)b, 5)e 
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12. YER YÖNÜNDEN YERİNDEN YÖNETİM KURULUŞLARI 
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 

 
Bu bölümde son yerel yönetim birimi olan Köy idaresi ve organları üzerinde 
durulacaktır. Yerel yönetim olmamakla birlikte Mahalle Yönetimi de bu kısımda 
incelenecektir. Yerel Yönetim Birlikleri kuruluşu ve organlarıda bu bölümde 
incelenecektir. 
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 

1.Köyün Organları nelerdir?  
 
2.Mahalle bir mahalli idare midir? 
 
3.Köy Derneğinin üyeleri kimlerdir? 
 
4.Köyün organı olan İhtiyar Meclisinde genç üyeler bulunabilir mi? 
 
5. Köylere Hizmet Götürme Birliği ne demektir? 
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 

Konu Kazanım Kazanımın nasıl elde 
edileceği veya 
geliştirileceği 

Köy İdaresi Köy Yönetimi Hakkında 
Bilgi Sahibi Olunacaktır. 

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 

Mahalle Mahalle nasıl kurulur, 
organları nelerdir sorularının 
cevabı verilecektir. 

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 

Yerel Yönetim Birlikleri Yerel Yönetim Birliklerinin 
ne iş yaptığı hangi 
organlardan oluştuğu 
öğrenilecektir. 

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 
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Anahtar Kavramlar 

Köy, Mahalle, Yerel Yönetim Birlikleri, Muhtar 
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Giriş 

Bu bölümde genel olarak köyden bahsedilecektir. Bu çerçevede köy yönetim şekli ve 

organları hakkında bilgi verilecektir. Ayrıca Köy yönetiminin yanında mahalle ve yerel 

yönetim birlikleri hakkında genel bilgiler aktarılacaktır. 



 
 
 

232 
 

 

12.1. Köy Yönetimi 

 

Türkiye’de köylerle ilgili ilk düzenlemeye 1864 yılında çıkarılmış olan Vilayat 

Nizamnamesi ile gidilmiştir. Köylerin kamu tüzel kişiliğine sahip bir yerel yönetim olarak 

ortaya çıkması ise Cumhuriyet döneminin ilk yıllarına rastlar. 1924 yılında çıkarılan 442 

sayılı Köy Kanunu61 ile köylere bir yerel yönetim olarak kamu tüzel kişiliği tanınmıştır. 

Günümüzde köylerin önemli bir kısmı tarihsel süreçte kendiliğinden oluşmuştur. Ancak doğal 

afet, güvenlik gibi sebeplerle bir yerde köy kurulması gerekebilir. Böyle bir durumda köy 

idari kararla kurulur. Köy kurma yetkisi İçişleri Bakanlığına tanınmıştır. İçişleri Bakanlığı 

tarafından bir yerde köy kurmadan önce, o yerdeki il idare kurulu, il genel meclisi, Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının görüşü alınır. Mayıs 2011 verilerine göre bugün 

Türkiye’de 34.395 köy bulunmaktadır. 62 Köy kanununda köy “nüfusu iki binden aşağı 

yurtlar”, “ cami, mektep, otlak, yaylak, baltalık gibi orta malları bulunan ve toplu veya 

dağınık evlerde oturan insanlar bağ ve bahçe ve tarlalarıyla birlikte bir köy teşkil ederler”  ve 

“bir yerden bir yere götürülebilen veya götürülemeyen mallara sahip olan ve işbu kanun ile 

kendisine verilen işleri yapan başlı başına bir varlıktır” şeklinde tanımlanmıştır.      

 

12.2. Köyün Organları 

 

Köyün üç organı vardır: Muhtar, Köy Derneği ve İhtiyar Meclisi. Bunları sırasıyla 

inceleyelim.         

 

12.2.1. Muhtar 

 

 Muhtar, köy yönetiminin başıdır. Köy derneği tarafından beş yıllığına seçilir. Köyün 

muhtarı, aynı zamanda merkezi yönetimin köydeki görevlisidir. Nitekim Köy Kanunun da 

‘Muhtar Devletin memurudur’ ifadesi yer almaktadır. Köy tüzel kişiliğinin başı olan muhtar 

ihtiyar meclisi ile görüşerek, köyle ilgili işleri yürütür, köy işlerine harcanacak parayı toplar. 

Muhtar, köy işleriyle ilgili emir verme yetkisine de sahiptir.  Köy kanununa göre, köyün sınırı 

içinde köylüye ait işleri yapmak ve yaptırmak muhtarla onun başında bulunduğu ihtiyar 

                                                             
61 R.G. Tarih: 7.4.1924,  Sayı: 68. 
62http://www.migm.gov.tr/Koyleristatistik.aspx, 28.08.2012. 
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meclisinin görevidir. Muhtarın göreceği işler ‘devlet işleri’ ve ‘köy işleri’ olmak üzere ikiye 

ayrılır: Muhtarın göreceği devlet işlerinin bazıları şunlardır: “Hükümet tarafından bildirilecek 

kanunları, nizamları köy içinde ilan etmek ve halka anlatmak ve kanunlar, nizamlar, 

talimatlar, emirler ile kendisine verilecek işleri görmek; Köyün sınırı içinde dirlik ve 

düzenliği korumak (asayişi korumak); Her ay içinde köyde doğan, ölen, nikâhlanan ve 

boşananların defterini yapıp ertesi ayın onuncu gününden evvel nüfus memuruna vermek ve 

köyün nüfus defterini birlikte götürerek vukuatı yürüttürmek; Asker toplamak ve bakaya ve 

kaçakları Hükümete haber vermek; Mahkemelerden gönderilen celpname ve her türlü tezkere 

ve hükümleri lazım gelenlere bildirerek istenilen işleri yapmak.” 

 

Muhtarın göreceği köy işlerinin bazıları ise şunlardır: “İhtiyar meclisi ile görüştükten 

sonra köylüyü işe çağırmak; İhtiyar meclisi kararı ile köy işlerine harcanacak parayı 

toplamak; Köy işlerinde hem davacı, hem hasım olarak mahkemede bulunmak”. Köy 

muhtarının tüm işlemleri, mahallin en büyük mülki amirinin onamasına tabidir. Muhtarının 

köyün yararına olmayan kararlarını kaymakam bozabilir. Ancak, kaymakam muhtarın yerine 

geçerek kendiliğinden karar veremez. Karar, gene köylü tarafından verilir. İl merkezine bağlı 

köylerde vali, ilçelere bağlı köylerde kaymakamlar, muhtarın köy işlerini ve kanunlarla 

verilen diğer görevlerini yapmadığını görürlerse muhtara yazılı uyarıda bulunurlar. Buna 

rağmen iş görmeyen muhtar, yetkili idare kurulu kararıyla görevinden uzaklaştırılır. Örneğin 

2010 yılında 30 muhtar bu şekilde görevden uzaklaştırılmıştır. Bunlardan sadece 12 si göreve 

iade edilmiştir. 63  Türkiye’de otuz dört binin üzerinde muhtar olduğu düşünüldüğünde 

görevden uzaklaştırma yetkisinin çok az başvurulan bir yol olduğu anlaşılmaktadır. Köy 

kanununa göre köye ait işler ikiye ayrılır (m.12 ): Mecburi olan işler ve Köylünün isteğine 

bağlı olan işler. Köylü mecburi olan işleri görmezse ceza görür. İsteğine bağlı olan işlerde 

ceza yoktur. Ancak köylünün isteğine bağlı bu gibi işlerde köy derneğinin yarısından çoğu 

hükmederler ve ile bağlı olan yerlerde vali ve ilçeye bağlı olan köylerde kaymakamın onayını 

alırlarsa o iş bütün köylü için mecburi olur ve yapmayan ceza görür. 

 

12.2.2. Köy Derneği  

Köy derneği köydeki kadın ve erkek tüm seçmenlerden oluşur. Köy muhtarı ve ihtiyar 

meclisi üyeleri doğrudan doğruya köy derneği tarafından ve köylü kadın ve erkekler arasından 

seçilir. 
                                                             

63 İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, a.g.e., s.133. 
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12.2.3. İhtiyar Meclisi 

Köy muhtarı ihtiyar meclisinin başıdır. İhtiyar meclisinin üyeleri köy derneği 

tarafından seçilir. Köyün imamı ile öğretmeni veya başöğretmeni ihtiyar meclisinin doğal 

üyesidirler. İhtiyar meclisi en az haftada bir defa toplanır. İhtiyar meclisini muhtar 

toplanmağa çağırır. İhtiyar meclisi köy muhtarının çağırmadığı ve meclisin toplanma günü 

olmadığı vakitlerde dahi köy muhtarına haber vererek kendi isteği ile toplanabilir. İhtiyar 

meclisi köy işlerini en önemli olandan başlayarak bir sıraya koyar ve biri yapılıp bittikten 

sonra sırasıyla hepsini köylüye gördürmeğe çalışır. Önce yapılması lazım gelen sağlık, yol, 

okul işlerinin geri bırakıldığı haber alınır veya şikâyet edilirse köyün bağlı olduğu kaymakam 

veya vali tarafından gösterilen yolda yapılır. İhtiyar meclisi köylüye ait işleri konuşur ve 

hangi işleri köylü tarafından kendileri çalışarak doğrudan doğruya ve hangi işlerin para ile 

veya işçi ile görülebileceğine karar verir. "Köy işlerinden köy ahalisinin imece ile çalışarak 

yapacakları işi, köylünün çift ve çubuğu ile uğraşmadıkları boş zamanlara bırakır." 

 

Yukarıda bahsettiğimiz hükümler nüfusu yüz elliden yukarı olan köyler içindir. 

Nüfusu yüz elliden aşağı olan köyler köy kanununa göre köy ahalisinden seçim hakkı 

olanların yarısından çoğunun istemesiyle etrafındaki bir saat ve ondan aşağı olan köylerden 

birine bağlanırlar veyahut vali veya kaymakam bu kanunun hangi maddeleri yapılacağını 

ayrıca emreder. Bu türde köyler hiçbir köye bağlanmaz ve vali veya kaymakam da hiçbir emir 

vermezse eski göreneklerine göre işlerini yaparlar. 

 

12.3. Mahalle Yönetimi 

 

5393 sayılı Belediye 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. Mahalle yönetimin organları seçimle iş başına gelmelerine rağmen, mahalle yönetimi bir 

yerel yönetim değildir ve tüzel kişiliği yoktur. Mahalle örgütünün organları, muhtar ve ihtiyar 

heyetidir. Muhtar ve muhtarın başkanlığında dört üyeden oluşan ihtiyar heyeti, doğrudan 

doğruya mahallede bulunan seçmenler tarafından çoğunluk usulü ile 5 yıl için seçilirler. Bu 

seçimlerde siyasal partiler tarafından aday gösterilemez.Mahalle yönetiminin görevleri, "Şehir 

ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanun" da ayrıntılı olarak 
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belirtilmiştir.  Ayrıca, Nüfus Kanunu, Askerlik Kanunu gibi kanunlar ile de mahalle 

yönetimine çeşitli görevler verilmiştir. 

 

12.4. Yerel Yönetim Birlikleri 

 

Yerel yönetimlerin belirli kamu hizmetlerinin görülmesi amacıyla, kendi aralarında 

Bakanlar Kurulunun izni ile birlik kurabilecekleri 1982 Anayasasının 127. maddesinde ifade 

edilmiştir.  Türkiye’de yerel yönetim birlikleri 5355 sayılı ‘Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’ 

ile düzenlenmiştir.64 Kanunda birliklerin tanımı “birden fazla mahallî idarenin, yürütmekle 

görevli oldukları hizmetlerden bazılarını birlikte görmek üzere kendi aralarında kurdukları 

kamu tüzel kişisi” olarak tanımlanmıştır. Yerel yönetim birliği kurulabilmesi için en az iki 

yerel yönetimin bir araya gelerek bir tüzük etrafında anlaşmaları gerekmektedir. İlgili 

valiliğin ya da İçişleri Bakanlığının tüzüğü onaylamasından sonra Cumhurbaşkanının kararı 

ile yerel yönetim birliği kurulabilmektedir. Kurulmuş bir birliğe üyelik, üye olmak isteyen 

yerel yönetim meclisinin kararı ve buna dayalı başvuru üzerine, birlik meclisinin kabulü ile 

olur. Bu durumda Bakanlar Kurulunun izni aranmaz. Ayrılmada ilgili yerel yönetim 

meclisinin kararı yeterlidir. 2014 yılı itibariyle; 443’ü Köylere Hizmet Götürme Birliği 

(KHGB), 92’si içme suyu birliği, 57’si belediye hizmet birliği, 53’ü turizm birliği, 99’u çevre 

altyapı hizmet birliği, 12’si özel idare-belediye hizmet birliği, 2’si ulusal düzeyde birlik, 11’i 

kalkınma birliği ve 15’i diğer birlikler olmak üzere toplam birlik sayısı 784’dür. 5355 sayılı 

Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 20 nci maddesine göre ülke düzeyinde, belediyeleri temsil 

etmek üzere Türkiye Belediyeler Birliği ve il özel idarelerini temsil etmek üzere Vilayetler 

Hizmet Birliği kurulmuştur. 

 

12.5. Yerel Yönetim Birliğinin Organları 

 

Birliğin organları; Birlik Meclisi, Birlik Encümeni ve Birlik Başkanıdır. 

 

12.5.1. Birlik Meclisi 

Birlik meclisi, birliğin karar organıdır ve birlik üyesi yerel yönetimlerin meclislerinin 

kendi üyeleri veya belediye meclis üyeliğine seçilmeyi haiz kişiler arasından, birlik tüzüğünde 

belirlenen sayıda ve gizli oyla seçecekleri üyelerden oluşur. Ancak dışarıdan seçileceklerin 
                                                             

64 Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, R.G. Tarih: 11.6.2005,  Sayı: 25842. 
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sayısı yerel yönetim meclisinden seçileceklerin üçte birini geçemez. Asıl üye sayısının yarısı 

kadar yedek üye seçilir. Birliğin üyesi olan il özel idaresi için vali, belediye için belediye 

başkanı ve köy için muhtar, birlik meclisinin doğal üyesidir. Birlik meclisinde bunların 

dışında doğal üye bulunmaz. Meclis üye tam sayısına doğal üyeler de dâhildir. Vali ve 

belediye başkanı birlik meclisinde kendisini temsil etmek üzere meclis üyelerinden birine 

yetki verebilir. Birlik başkanı aynı zamanda birlik meclisinin de başkanıdır. 

 

Birlik meclisi, birliğin kuruluşundan ve yerel yönetimler seçim sonuçlarının Yüksek 

Seçim Kurulunca ilânından itibaren otuz gün içinde birlik merkezinin bulunduğu yerin mülkî 

idare amiri tarafından birlik merkezinde toplantıya davet edilir. Meclis, en yaşlı üyenin 

başkanlığında toplanarak ilk iki yıl için görev yapmak üzere, üyeleri arasından ve gizli oyla 

birlik başkanını, meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile kâtip üyeleri seçer. İlk iki yıldan 

sonra seçilecek başkanlık divanı üyeleri yapılacak ilk mahallî idareler seçimine kadar görev 

yapar. Üyelerinin tamamı il özel idarelerinden oluşan birliklerde birlik başkanı, birlik 

merkezinin bulunduğu ilin valisidir, 

 

Meclis toplantıları, üye yerel yönetimlerin kanunlarında belirtilen toplantı dönemleri 

dikkate alınarak yılda ikiden az olmamak üzere birlik tüzüğünde gösterilen zamanlarda 

yapılır. Yılın ilk toplantısı dönem başı toplantısıdır. Birlik başkanı, üye yerel yönetim 

meclislerinden birinin talebi, birlik meclisi üyelerinin üçte birinin gerekçeli teklifi veya acil 

durumlarda kendisinin lüzum görmesi üzerine birlik meclisini olağanüstü toplantıya çağırır. 

Olağanüstü toplantı çağrısı ve gündem en az üç gün önceden meclis üyelerine yazılı olarak 

duyurulur ve ayrıca ilân edilir. Olağanüstü toplantılarda, çağrıyı gerektiren konuların dışında 

bir iş görüşülemez. Birlik meclisinde plan ve bütçe komisyonunun dışında birliğin faaliyet 

konularında olmak üzere ihtisas komisyonları kurulabilir. İhtisas komisyonları meclis üyeleri 

arasından birlik meclisinin kararıyla kurulur ve komisyon üye sayısı beşi geçemez. Komisyon 

üyelerinin ayrı yerel yönetim temsilcileri arasından seçilmesi esastır. Birden çok ili kapsayan 

yerel yönetim birliklerinde yerel yönetim birlik meclisinin kararları o birliğin merkezinin 

olduğu yer mülki idare amirine gönderilir. Birlik meclisinin toplantıları, kararları, çalışma 

esas ve usûlleri, bilgi edinme ve denetim yolları, feshi, meclis üyeliğinin sona ermesi, ihtisas 

komisyonu üyelerinin seçimi ile meclis üyelerinin yükümlülükleri hakkında kendi kanununda 

hüküm bulunmayan durumlarda, Belediye Kanununun belediye meclislerine ilişkin hükümleri 

uygulanır. 
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12.5.2. Birlik Encümeni 

Birlik encümeni, birlik başkanı ile sayısı yediyi geçmemek üzere birlik tüzüğünde 

gösterilecek sayıda meclis üyesinden oluşur. Ülke düzeyinde kurulan birliklerde bu sayı iki 

kat olarak uygulanır. Bu üyeler, birlik meclisince, dönem başı toplantısında kendi üyeleri 

arasından gizli oyla bir yıllığına görev yapmak üzere seçilir. Birlik başkanı, encümeninin de 

başkanıdır. Birlik encümeni birlik tüzüğünde belirtilen sürelerle toplanır. Bu süre bir ayı 

aşamaz. Herhangi bir sebeple yıl içinde seçilen birlik encümeni, dönem başına kadar görev 

yapar. Birlik meclisi üyeliği sona erenlerin birlik encümeni üyeliği de sona erer. Üye sayısı 

dört veya daha fazla olan yerel yönetim birliklerinde, encümen üyelerinin ayrı ayrı yerel 

yönetimlerin meclis üyeleri arasından seçilmesi zorunludur. 

 

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 mülkî idare amirince kamu görevlileri 

arasından biri başkan olmak üzere görevlendirilecek beş kişilik bir heyet tarafından yürütülür. 

Birlik encümeninin bazı görev ve yetkileri şunlardır: 

- Yatırım plânı ve çalışma programı ile bütçe ve kesinhesabı inceleyip birlik meclisine 

görüş bildirmek. 

- Kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği kamu yararı kararını almak. 

- Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. 

- Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına ilişkin meclis kararlarını 

uygulamak. 

Birlik encümeninin toplantıları, kararları ile çalışma esas ve usûlleri hakkında kendi 

kanununda hüküm bulunmayan hallerde, Belediye Kanununun belediye encümenine ilişkin 

hükümleri uygulanır. 

 

12.5.3. Birlik Başkanı 

Birlik başkanı, birlik idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Birlik başkanının 

görev ve yetkileri şunlardır: 

- Birliği yönetmek ve birliğin hak ve menfaatlerini korumak. 
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- Yatırım plânı ve çalışma programı ile bütçeyi ve kesinhesabı hazırlamak, uygulamak, 

izlemek, değerlendirmek ve bunlarla ilgili olarak hazırlayacağı yıllık faaliyet raporunu 

meclise sunmak. 

- Birliği temsil etmek veya vekil tayin etmek. 

- Birlik meclisine ve birlik encümenine başkanlık etmek. 

- Birliğin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. 

- Birliğin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. 

- Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. 

- Birlik meclisi ve birlik encümeni kararlarını uygulamak. 

- Birlik meclisi ve birlik encümeninin yetkisi dışında kalan diğer ödenek aktarmalarını 

yapmak. Birlik personelini atamak. 

- Birliği denetlemek. 

- Şartsız bağışları kabul etmek. 

- Kanunlarla birliğe verilen ve birlik meclisi veya birlik encümeni kararını 

gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 

Birlik bütçesinin harcama yetkilisi birlik başkanıdır. Birlik başkanı bu yetkisini birlik genel 

sekreterine veya birlik müdürüne devredebilir. Birlik başkanlığının sona ermesi ile ilgili 

olarak Belediye Kanununun belediye başkanlığının göreve devamsızlık dışındaki sebeplerle 

sona ermesine ilişkin hükümleri uygulanır. 

 

12.6. Yerel Yönetim Birliklerinin Gelirleri 

 

Yerel yönetim birliklerinin gelirleri şunlardır: 

- Birlik üyelerinin, birliğin kuruluş ve faaliyet giderlerine katılma payları. 

- Birlik meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı 

ücretler. 

- Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak ödenekler. 

- Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde 

edilecek gelirler. 

- Kira ve faiz gelirleri. 
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- Bağışlar. 

- Köylere hizmet götürme birlikleri  için il özel idaresi bütçesinden ayrılacak pay ve 

diğer gelirler. 

Mahallî idare birliklerinin denetimi İçişleri Bakanlığınca yapılır. Valiler ve 

kaymakamlar gerekli gördüklerinde ülke düzeyinde kurulan birlikler dışındaki birlikleri 

denetleyebilirler. 

 

12.7. Köylere Hizmet Götürme Birlikleri 

 

İlçelerde, tarım ürünlerinin pazarlanması hariç olmak üzere, yol, su, kanalizasyon ve 

benzeri altyapı tesisleri ile köylere ait diğer hizmetlerin yürütülmesine yardımcı olmak, bizzat 

yapmak, yaptırmak ve kırsal kalkınmayı sağlamak üzere, tüm köylerin iştiraki ile o ilçenin 

adını taşıyan, köylere hizmet götürme birliği kurulabilir. Bakanlar Kurulu, bu konuda genel 

izin vermeye yetkilidir. Birlik başkanı merkez ilçelerde vali veya görevlendireceği vali 

yardımcısı, diğer ilçelerde kaymakamdır. Köylere hizmet götürme birliğinin meclisi, birlik 

başkanı başkanlığında, birliğe üye köylerin muhtarları ve o ilçeden seçilen il genel meclisi 

üyelerinden oluşur. Köylere hizmet götürme birliğinin encümeni birlik başkanının 

başkanlığında, meclisin kendi üyeleri arasından gizli oyla seçeceği iki il genel meclisi üyesi 

ve iki köy muhtarı olmak üzere beş kişiden oluşur. Bakanlıklar ve diğer merkezi idare 

kuruluşları ile il özel idareleri; köye yönelik hizmetlere ilişkin yapım, bakım ve onarım işleri, 

bölünmüş yol, elektrifikasyon, köy yolu, içme suyu, sulama suyu ve kanalizasyon 

yatırımlarını, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri köylere hizmet götürme 

birliklerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilirler. Aktarma işlemi merkezi idare 

kuruluşlarında ilgili bakanın, il özel idarelerinde valinin onayıyla yapılır ve bu ödenekler 

tahsis amacı dışında kullanılamaz. Bu takdirde iş, birliğin tabi olduğu usul ve esaslara göre 

sonuçlandırılır. Köylere hizmet götürme birlikleri de bütçe imkânları ölçüsünde bu yatırımlara 

kendi bütçelerinden ödenek aktarabilirler. Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları ile il 

özel idareleri tarafından aktarılacak ödeneklerle gerçekleştirilecek yatırımlar, birliğin hizmet 

ve görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın yapılabilir. Köylere hizmet götürme birlikleri, 

ihtiyaca göre hizmet akdiyle personel istihdam edebilir. 
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İl özel idaresi bütçe gelirlerinin ne kadarının köylere hizmet götürme birliklerine 

aktarılacağı, köylere hizmet götürme birliklerinin sunacağı yatırım plânı, yıllık çalışma 

programı ve uygulama projelerine göre il genel meclisince kararlaştırılır. 
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Uygulamalar 

Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır. 
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti 

Bu bölümde Köy, Mahalle ve Yerel Yönetim Birliklerinin yapısı, işleyişi ve organları 
hakkında bilgiler ortaya konulmuştur. Bu bölümde Köy, Mahalle Ve Yerel Yönetim Birlikleri 
bütün yönleriyle değerlendirilerek ele alınmıştır. 
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Bölüm Soruları 

1) Köy kanunu kaç yılında çıkarılmıştır? 

a)  1920 
b)  1923 
c) 1924 
d) 1925 
e) 1930 
 
2) Aşağıdakilerden hangisinde köyün organları doğru verilmiştir? 
 
a) Köy Derneği, İhtiyar Meclisi, Kaymakam 
b) Muhtar, Köy Derneği, İhtiyar Meclisi 
c) Muhtar, Köy Derneği, Yaşlılar Konseyi 
d) Muhtar, Köy Derneği, Köy Ocağı 
e) Muhtar, Kaymakam, Köy Derneği 
 
3) Muhtar kaç yıllığına seçilir? 
 
a) 3 
b) 4 
c) 5 
d) 6 
e) 7 
 
4) Yerel yönetim birliği meclisi yılda en az kaç kez toplanmalıdır? 
 
a) 2 
b) 3 
c) 4 
d) 5 
e) 7 

 
 

5) Yerel yönetim birliği encümeni kaç kişiden oluşur? 
 
a) 5 
b) 6 
c) 7 
d) 8 
e) 9 
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6) Köy İdaresinin kamu tüzel kişiliği var mıdır? 
7) Mahalleler nasıl kurulur? 
8) Mahallenin organları seçimle mi işbaşına gelir? 
9) Yerel yönetim birlikleri Türkiye’de daha çok hangi alanlarda 

yoğunlaşmıştır? 
10) Yerel Yönetim Birlikleri hangi işlemle kurulur? 

Cevaplar 
1)c, 2)b, 3)c, 4)a, 5)d 
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13. HİZMET YÖNÜNDEN YERİNDEN YÖNETİM KURULUŞLARI I 
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 

 
Bu bölümde Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları ve türleri üzerinde 
durulacaktır.   Farlı alanlarda  kurulmuş olan bu kamu tüzel kişilerinden “kamu 
kurumu  niteliğindeki meslek kuruluşları” ile “düzenleyici ve denetleyici kurumlar” 
bölümde özel bir vurguyla incelenecektir. 
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 

1. Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşlarının türleri nelerdir? 
 
2.Meslek kuruluşlarına neden kamu kurumu niteliği tanınmıştır?  
 
3 Düzenleyici ve denetleyici kurumların temel özellikleri nelerdir?  
 
4. Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşlarının Ortak Özellikleri nelerdir? 
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 

Konu Kazanım Kazanımın nasıl elde 
edileceği veya 
geliştirileceği 

Hizmet Yerinden Yönetim 
Kuruluşları 

Hizmet Yerinden Yönetim 
Kuruluşlarının yapısı ve 
işlevi hakkında bilgi 
edinilecektir. 

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 

Kamu Kurumu Niteliğindeki 
Meslek Kuruluşları 

Kamu Kurumu Niteliğindeki 
Meslek Kuruluşları hakkında 
bilgi edinilecektir. 

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 

Düzenleyici ve Denetleyici 
Üst Kurullar 

Düzenleyici ve Denetleyici 
Üst Kurulların hangileri 
olduğu, hangi alanlarda 
faaliyet gösterdikleri 
öğrenilecektir.  

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 
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Anahtar Kavramlar 

Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar,Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları 
,Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları 
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Giriş 

Bu bölümde, Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları anlatılacaktır. Bu 
kapsamda kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve düzenleyici ve denetleyici 
kurumlar ayrıntılı olarak ele alınacaktır. 
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13.1. Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları 

 

Hizmet yerinden yönetim kuruluşları, teknik bilgi ve uzmanlık isteyen belli bir 

hizmetin devlet tüzel kişiliği ve merkezi idare teşkilatı dışında örgütlenmesi ve tüzel kişiliğe 

kavuşturulması sonucu ortaya çıkan kuruluşlardır 65. Hizmet yerinden yönetim kuruluşlarının 

ortaya çıkmasında, merkezi yönetimin hizmet yükünün artması, bazı kamu hizmetlerinin 

verimli, etkin ve tarafsız yürütülmesi ihtiyacı ile demokrasi düşüncesinin gelişmesinin etkisi 

olmuştur. Söz konusu kuruluşlar, Avrupa’da 19.yüzyıldan itibaren oluşturulmaya başlanmış 

ve özellikle Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra yaygınlaşmıştır. Türkiye’de ise bu tür kamu 

kurumları, yönetim sistemine 1930’dan sonra katılmış, sayı ve çeşit olarak 1950’den itibaren 

önemli gelişme göstermiştir.66 

 

Hizmet yerinden yönetim kuruluşları çeşitli alanlara yayılmıştır. İdari, iktisadi, sosyal, 

bilimsel, teknik alanlarda görev yapan, yerinden yönetim kuruluşları vardır. Bu kuruluşlar 

içinde, belli bir hizmeti tüm ülke düzeyinde yürüten kuruluşlar olduğu gibi, hizmeti belli bir 

yerde yürüten kuruluşlar da vardır. Hizmet yerinden yönetim kuruluşları, hem genel 

yönetimden hem de yerel yönetim kuruluşlarından farklıdır.  

 

Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşlarının Ortak Özellikleri:67 

- Hizmet yerinden yönetim kuruluşları kamu tüzel kişiliğine sahiptirler. Bu tüzel 

kişiliklerini kanundan ya da kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanarak bir idari işlemden 

alırlar. Bu kuruluşların tüzelkişilikleri, genellikle bir mal topluluğu biçimindedir. Bir başka 

deyişle, kamu kurumları bir malvarlığının belli bir amaca tahsis edilmesi ile tüzel kişilik 

kazanmışlardır. Bununla beraber bu kurumlar arasında üniversiteler gibi şahıs topluluğu 

niteliğinde olanlarda vardır. 

- Hizmet yerinden yönetim kuruluşları, özerkliğe, yani kendi iradelerine göre hareket 

etme imkanına sahiptirler. Ancak bu özerkliğin genişliği, gördükleri hizmetin niteliğine göre 

değişmektedir. Bu özerklik, yüksek öğretim kurumlarında daha geniş olup, bazı kamu 

kurumlarında ise hiyerarşi benzeri bir biçim almaktadır.  

 

                                                             
65 Günday, a.g.e., s.531. 
66 Eryılmaz, a.g.e., 211. 
67 Günday, a.g.e., 533-534; A.Şeref Gözübüyük, Yönetim Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara, s.133- 134. 
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- Bu kamu kurumları, bir kamu tüzel kişiliğine ve belli bir özerkliğe sahip olmalarına 

rağmen devletten tamamen ayrı ve bağımsız bir varlığa sahip değildirler. Bu kurumlar 

kanunla ya da merkezi idarenin işlemleri ile kurulduklarından, kendi iradeleri ile kuruluş 

biçimlerini ve statülerini etkileme imkânına sahip değildirler. Ayrıca idarenin bütünlüğü 

ilkesinin gereği merkezi idarenin vesayet denetimine tabidirler. 

 

- Bu kuruluşlar, tüzel kişiliklerinin bir sonucu olarak, kendilerine özgü bir malvarlığına 

ve bütçeye sahiptirler. 

 

13.2. Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşlarının Türleri 

 

Türkiye’de hizmet yerinden yönetim kuruluşları çok çeşitlilik ve farklılık 

göstermektedir. Bunun nedenlerinden birisi sayısının sınırlı ve belirli olmamasıdır. Bu 

kurumları teorik açıdan faaliyet konuları açısından beş gruba ayrılabilir:  

 

İdari kamu kurumları, Devletin öteden beri yürüttüğü bazı kamu hizmet ve 

faaliyetlerin merkezi idare dışına çıkarılarak ayrı bir tüzel kişiliğe kavuşturulması sonucu 

ortaya çıkmışlardır. Öteden beri Devletin kendi örgütü, personeli, bütçesi ve araç-gereçleri ile 

yürütülen bazı hizmet ve faaliyetler, çeşitli düşünceler ile merkezi yönetim teşkilatı dışına 

çıkarılmış ve ayrı bir kamu tüzelkişiliğine kavuşturularak, idari kamu kurumları 

oluşturulmuştur. Bu nedenle, idari kamu kurumlarına klasik kamu kurumları da denmektedir. 

Bu kurumlara Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü, Vakıflar 

Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü bu kurumlara örnek olarak verilebilir. 

 

İktisadi Kamu Kurumları, devletin girişimci olarak ekonomik hayata katılması sonucu 

ortaya çıkan kamu kurumlarıdır. Kamu tüzel kişiliğine sahip olan bu kurumlar kamu iktisadi 

teşebbüsleri (KİT) olarak da adlandırılmaktadır. Bu kuruluşlar, ticaret, sanayi, madencilik ve 

tarım gibi ekonomik faaliyetlerde bulunmak üzere, kamu sermayesi ya da kamu sermayesinin 

katkısı ile kurulmuş bulunan kuruluşlardır. KİT’lerden 1961 Anayasasında söz edilmiş, ancak 

bu Anayasada KİT’lerin bir tanımına yer verilmemiştir. 1982 Anayasası, 165. Maddesinde, bu 

kuruluşları dolaylı bir biçimde “sermayesinin yarısından fazlası, doğrudan doğruya veya 

dolaylı olarak Devlete ait olan kamu kuruluş ve ortaklıkları” olarak tanımlamıştır. KİT’ler  

Cumhurbaşkanlığı karanamesiyle kurulur. KİT’ler tüzelkişilik sahibidir ve özerk bütçelidir. 
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Daha önce Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun mali, idari, teknik yönden denetimine 

tabi olan Kamu iktisadi teşebbüsleri, Yüksek Denetleme Kurulunun 2010 yılında 

kaldırılmasıyla artık Sayıştay denetimine tabidirler. Ancak kamu iktisadi teşebbüsleri 4734 

sayılı Kamu İhale Kanunun 2/b maddesine göre Kamu İhale Kanunun hükümlerine tabidir. Bu 

kuruluşlara, T.C.Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü, Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü, 

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Toprak Mahsulleri Ofisi,  Devlet Malzeme Ofisi örnek 

olarak verilebilir. 

Sosyal kamu kurumları, insanların çalışma, işsizlik, emeklilik, sağlık, dinlenme ya 

da konut gibi sosyal gereksinimlerini; kısaca sosyal haklarını ve güvenliklerini karşılamak ve 

sağlamak üzere oluşturulmuş bulunan kamu kurumlarıdır. Türkiye İş Kurumu, Ordu 

Yardımlaşma Kurumu, Basın İlan Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi.  

 

Bilimsel, Teknik ve Kültürel Kamu kurumları, Bilimsel, teknik, sanatsal ve kültürel 

hizmet ve faaliyetlerde bulunmak üzere kurulmuşlardır. Üniversiteler, TÜBİTAK (Türkiye 

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu), Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, TODAİE 

(Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek 

Kurumu gibi. 

 

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları; belli bir mesleğe mensup 

olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin 

genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve 

halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve 

ahlâkını korumak maksadı ile kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda 

gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu tüzelkişilikleridir. 

Aşağıda konu ayrıntılı olarak incelenecektir. 

 

13.3. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları 

 

 Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hizmet yerinden yönetim kuruluşları 

içerisinde değerlendirilebilir. 1961 Anayasasında olduğu gibi 1982 Anayasası da meslek 

kuruluşlarına yer vermiştir. 1982 Anayasası’nın 135. Maddesine göre “Kamu kurumu 

niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları; belli bir mesleğe mensup olanların 

müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel 
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menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk 

ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlâkını 

korumak maksadı ile kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda 

gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu tüzelkişilikleridir.” Bu 

kuruluşlara Barolar, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ziraat Odaları, Veteriner Odaları, Tabip 

Odaları, Mimar ve Mühendis Odaları ile bunların üst kuruluşları örnek olarak verilebilir. 

 

Anayasaya göre, meslek kuruluşları doğrudan doğruya kamu kurumu değil, kamu 

kurumu niteliğinde sayılmışlardır. Gerçekten meslek kuruluşları, kamu kurumları gibi belli bir 

veya birkaç hizmeti yürütmekle görevli olmadıkları gibi, belli bir hizmetle sınırlı olarak da 

faaliyet göstermezler. Bunlar, belli bir meslekte çalışan insanların ortak gereksinimlerini 

karşılamak üzere faaliyet gösterirler. 1982 Anayasasına göre meslek kuruluşları ancak 

kanunla kurulur. Çünkü meslek kuruluşlarına bazı kamu gücü ayrıcalıkları verilir. Bu ise 

ancak kanunla yapılabilir. 

 

Meslek kuruluşları, zorunlu üyelik esasına dayanan kuruluşlardır. Yani, bu 

kuruluşlara üye olmadan belli bir mesleki faaliyeti icra etmek mümkün değildir. Ancak bu 

kuralın bir istisnası vardır. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadî teşebbüslerinde aslî 

ve sürekli görevlerde çalışanların meslek kuruluşlarına girme mecburiyeti aranmaz. Örnek 

vermek gerekirse bir kamu kurumunda avukatlık görevini yerine getiren bir kimsenin bir 

meslek kuruluşu olan baroya üye olması gerekmez. Meslek kuruluşları özerk bütçeli 

kuruluşlardır. Başlıca gelirleri ise üyelerinden topladıkları giriş ve yıllık aidatlar, para cezalar, 

düzenledikleri belgelerden aldıkları harç ve resimlerdir.  

Anayasada meslek kuruluşlarına ilişkin bazı genel hükümler yer almaktadır. Bunlar: 

- Meslek kuruluşları, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar. 

- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, organlarını kendi üyeleri arasından 

seçerek oluştururlar. Bu seçimler yargı gözetimi altında ve gizli oyla yapılır. Bu meslek 

kuruluşları ve üst kuruluşları organlarının seçimlerinde siyasî partiler aday gösteremezler. 

- Bu meslek kuruluşları üzerinde Devletin idarî ve malî denetimine ilişkin kurallar 

kanunla düzenlenir (Kanunlar, bu kuruluşlar üzerinde idari vesayet denetimi öngörmüştür). 

- Amaçları dışında faaliyet gösteren meslek kuruluşlarının sorumlu organlarının 

görevine, kanunun belirlediği merciin veya Cumhuriyet savcısının istemi üzerine mahkeme 

kararıyla son verilir ve yerlerine yenileri seçtirilir. 
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- Millî güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini veya suçun devamını önlemenin 

yahut yakalamanın gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca varsa, kanunla bir merci, meslek 

kuruluşlarını veya üst kuruluşlarını faaliyetten men ile yetkilendirilebilir. Bu merciin kararı, 

yirmi dört saat içerisinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını kırk sekiz saat 

içinde açıklar; aksi halde, bu idarî karar kendiliğinden yürürlükten kalkar. 

 

13.2. Düzenleyici Üst Kurullar (Bağımsız İdari Otoriteler)  

 

“Bağımsız idari otorite” veya “düzenleyici kurul” kavramları Türk kamu yönetiminde 

yeni bir yapılanmayı simgelemektedir. Bu yeni yapılanma sadece idare hukuku ve yönetim 

bilimi öğretisinde değil, özellikle yasama-yürütme-yargı güçlerinin ilişkisi açısından, siyaset 

bilimi ve anayasa hukuku öğretisinde de inceleme konusudur. Bu kuruluşların ilk örnekleri 

Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkmıştır (Federal Ticaret komisyonu, Federal Enerji 

Düzenleme Komisyonu, Federal Denizcilik Komisyonu gibi). ABD’nin ardından önce 

İngiltere ardından ise Kara Avrupası ülkelerinde yaygınlaşmıştır.68 Düzenleyici üst kurulların 

ortaya çıkıp günümüzde yaygınlaşmasında aşağıdaki nedenler etkili olmuştur: 

- Ekonomik alanda karmaşık ve teknik sorunların çözümü uzmanlık gerektirdiğinden, 

klasik bakanlık yapısı buna uygun görünmemektedir. 

- Devletin piyasada hem hakem hem de oyuncu olması durumunda alınacak kamusal 

kararların haklılığı ve tarafsızlığına gölge düşmemesi için, bu kararların bağımsız ve tarafsız 

kurumlarca alınmasında yarar vardır. 

-  Siyasal etkilerden arındırılmış kurumlar uzun dönemli politika oluşturup izlemeyi de 

olanaklı kılmakta; siyasi iktidarların siyasal nedenlerle alamayacakları veya almayı 

erteleyebilecekleri kararların alınmasını da kolaylaştıracaktır. 

- Kriz dönemlerinde faturanın kendilerine çıkarılmasını istemeyen siyasiler de bu tür 

kurumları tercih etmektedirler. 

Düzenleyici üst kurullar, faaliyet alanlarına göre üç grup içinde toplanmaktadır: 

 

1- Piyasa ekonomisinin düzenlenmesine yönelik olanlar. Örneğin sermaye piyasası, 

rekabet ve bankacılık alanlarında faaliyet gösterenler. Telekomünikasyon ve enerji gibi 

sektörlerde faaliyet gösteren düzenleyici kurumlar da bu gruba sokulabilir. 

                                                             
68 Turgut Tan, Bağımsız İdari Otoriteler ve Düzenleyici Kurullar, Amme İdaresi Dergisi, C.35, S.2, Haziran 

2002, s.11 vd. 
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2- Temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmasını amaçlayanlar. Örneğin Radyo 

Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Fransa’daki Enformatik 

ve Özgürlükler Ulusal Komisyonu gibi. 

 

3- İdarenin keyfiliğine karşı savunma amacına yönelik olanlar. Örneğin Fransa’daki 

‘mediateur’ (bir tür ombudsman) ve İdari Belgelere Giriş Komisyonu gibi. 

Türkiye’deki örnekler incelendiğinde, RTÜK ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu dışında 

hemen tümünün ekonomik alana ilişkin ve piyasa ekonomisinin düzenlenmesine yönelik 

oldukları görülmektedir. Türkiye’deki bağımsız idari otoriteler şunlardır:  

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)  

Rekabet Kurumu 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Üst Kurulu (BDDK) 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu 

Kamu İhale Kurumu (KİK) 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu69 

Düzenleyici üst kurulların hepsinin tabi olduğu tek bir hukuki rejim yoktur. Ancak hemen 

hemen tamamında görülen bazı ortak özellikler vardır. Bunlar şu şekilde özetlenebilir70: 

- Üst kurullar sermaye piyasası, rekabet, bankacılık, enerji gibi sosyal hayatın hassas 

alanlarında faaliyet gösterirler. Ancak, üst kurulların faaliyetleri, kamu hizmetlerinin 

yürütülmesine ve işletilmesine ilişkin değildir, yani mal ve hizmet üretmezler; tersine bu 

alanlardaki faaliyetler üzerinde ‘düzenleme’ ve ‘denetleme’ niteliğinde faaliyette bulunurlar. 

                                                             
69 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, 2011 yılında “Uluslararası standartlarla 

uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlarını oluşturmak ve yayımlamak, bağımsız denetimde uygulama birliğini, 
gerekli güveni ve kaliteyi sağlamak, denetim standartlarını belirlemek, bağımsız denetçi ve bağımsız denetim 
kuruluşlarını yetkilendirmek ve bunların faaliyetlerini denetlemek ve bağımsız denetim alanında kamu gözetimi 
yapmak” amacıyla kurulmuştur. Bakınız: 660 Sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları 
Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK, R.G. Tarih: 02.11.2011, Sayı: 28103.  

70 Gözler,a.g.e.,  s. 244- 245. 
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- Üst kurullar devlet adına faaliyet gösterirler. Devletten ne kadar bağımsız olursa 

olsunlar, bunlar özel kuruluş değildir; kendi namlarına değil devlet nam ve hesabına işlemde 

bulunurlar.  

- Üst kurulların icrai karar alma yetkisi vardır. Bunlar birer danışma organı değildir. 

Kamu gücü ayrıcalıklarına sahip olmaları nedeniyle gerek düzenleyici işlemler, gerekse 

bireysel işlemler yapabilirler; idari yaptırımlar uygulayabilirler. 

- Üst kurulların kararları, kesin hüküm oluşturmazlar. Bunların kararlarına karşı yarı 

organlarına başvurulması mümkündür. Örneğin Rekabet Kurulu kararları ya da Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Üst Kurulu kararlarına karşı açılacak davalarda ilk derece 

mahkemesi olarak Danıştay görevli ve yetkilidir. 

- Üst kurulların kamu tüzel kişiliği vardır. Dolayısıyla bunların kendilerine has 

bütçeleri, kendilerine has malvarlığı, kendilerine has bir malvarlığı vardır. 

- Üst kurullar ‘bağımsız’ kuruluşlardır. 71  Kanunlar, bu kurulların üyelerinin 

bağımsızlıklarını sağlayıcı usul ve güvenceler getirmektedir. Örneğin üyeler belirli bir süre 

için atanır ve bu süre dolmadan görevlerinden alınamazlar. Gözler’e göre üst kurulların 

bağımsız olabilmesi için, en az iki şartın olması gerekir. Bunlardan ilki üst kurulların 

üyelerinin görev süreleri dolmadan görevden alınamaması gerekmektedir. İkincisi ise üst 

kurullar üzerinde merkezi idarenin ‘hiyerarşik yetkileri’ olmamalıdır; yani merkezi idare, üst 

kurullara emir ve talimat vermemeli, onların işlemlerini iptal edememeli veya 

değiştirememelidir. Nitekim üst kurullar kamu tüzel kişiliğine sahip olduklarından merkezi 

idarenin bunlar üzerinde hiyerarşi yetkisine sahip olamaz.  

- Bu kurullar üzerinde vesayet denetimi şimdilik söz konusu değildir. Ancak, bu 

kurullar doğrudan doğruya devlet tarafından kurulduğuna göre, devletin vesayet denetimine 

tabi tutulabilirler. 

- Üst kurullara genellikle yaptırım uygulama yetkisi verilebilmektedir. Bu yaptırımlar 

idari yaptırım niteliğindedir. Bu yaptırım para cezası, ruhsatın iptali ya da faaliyeti askıya 

alma şeklinde olabilir.  

- Üst kurullar aynı zamanda düzenleme yetkisine de sahiptirler.  
                                                             
71 649 sayılı KHK ile, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 19/A maddesinin birinci fıkrasına “Bakan, bağlı, 
ilgili ve ilişkili kuruluşların (5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı cetvelde yer alan kurumlar dâhil) her türlü 
faaliyet ve işlemlerini denetlemeye yetkilidir” cümlesinin eklenmesiyle üst kurulların bu bağımsızlıkları 
zedelenmiştir. Çünkü ilgili kanundaki (III) sayılı cetvelde yer alan kurumlar, düzenleyici ve denetleyici 
kurullardır. Dolayısıyla bakanların bu kurulların her türlü faaliyet ve işlemini denetlemesinin yolu açılmıştır. Bu 
nedenle üst kurullar için bağımsız idari otorite vb. kavramları kullanmak artık mümkün değildir. 
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Türkiye’de uygulamada üst kurullar, Başbakanlıkla veya bir bakanlıkla ilgilendirilmekte veya 

ilişkilendirilmektedir. Örneğin BDDK ve SPK, Başbakanlığın ilgili kuruluşu, RTÜK ise 

Başbakanlığın ilişkili kuruluşudur. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ulaştırma, 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının, KİK ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim 

Standartları Kurumu Maliye Bakanlığının ilişkili kuruluşudur.  

- Kendilerine has bütçeleri vardır.  

- Mali denetimleri Sayıştay tarafından yapılır.  

Bağımsız idari otoritelerin Türkiye’nin yönetim yapısındaki yerine bakacak olursak bu 

konuda tam bir görüş birliği olmadığını görürüz. Gözler’e göre ‘bunlar devletten ayrı kamu 

tüzel kişiliğine sahip olduklarına göre birer merkezden yönetim kuruluşu olamazlar. O halde 

ayrı bir kamu tüzel kişiliğine sahip olmak itibarıyla birer hizmet yönünden yerinden yönetim 

kuruluşu, yani birer kamu kurumudurlar.’ Yani Gözler’e göre bu kurumlar da hizmet yerinden 

yönetim kuruluşları arasında yer alır. 72  Günday ise bağımsız idari otoritelerin çeşitli 

özelliklerinden dolayı bunların hizmet yerinden yönetim kuruluşu olamayacağını iddia 

etmektedir. Çünkü ‘bağımsız idari otoriteler belli bir kamu hizmetini yürütmemektedir. Bu 

kuruluşlar, bireylerin ve toplulukların hak ve özgürlükleri ile yakından ilişkili alanlardaki 

etkinlikleri dışarıdan düzenleyen, izleyen, denetleyen ve gerektiğinde de yaptırım uygulayan 

kuruluşlardır. Ayrıca; hizmet yerinden yönetim kuruluşlarının organlarının Yürütme Organı 

tarafından işbaşına getirildiği gibi aynı yöntemle görevlerinden alınabilmeleri ve dolayısıyla 

bağımsız olmamalarına karşılık, bağımsız idari otoritelerin organlarının genellikle görev 

süreleri dolmadan görevden alınabilmeleri imkânsız görünmektedir. Ayrıca; birincilerinin 

işlemlerinin merkezi idare makamlarının vesayet denetimine tabi tutulmalarına karşılık 

ikincilerinin işlemleri üzerinde böyle bir vesayet denetimi öngörülmemiş ve nihayet 

birincilerde pek rastlanmayan mali özerkliğin ikincilere tanınmış olması karşısında, hizmet 

yerinden yönetim kuruluşları ile bağımsız idari kurumları idare teşkilatı içinde aynı kategori 

içine sokulmaları imkânsız görünmektedir.’ Günday’a göre bu nedenlerle bağımsız idari 

kurumları, yerel yönetimler ve hizmet yerinden yönetim kuruluşlarının yanında bir üçüncü 

kategori yerinden yönetim kuruluşları olarak görmek daha doğru olacaktır.73 

 

 

 
                                                             

72 Gözler, a.g.e., s.244. 
73 Günday, a.g.e., s.575. 
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Uygulamalar 

Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır. 
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti 

Bu bölümde, Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşlarının türleri ve işleyişi 

incelenmiştir. Bu kapsamda kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve düzenleyici ve 

denetleyici kurumlar ayrıntılı olarak incelenmiştir. 
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Bölüm Soruları 

1) Teknik bilgi ve uzmanlık isteyen belli bir hizmetin devlet tüzel kişiliği ve 
merkezi idare teşkilatı dışında örgütlenmesi ve tüzel kişiliğe kavuşturulması sonucu ortaya 
çıkan kuruluşlara ne da verilir? 

a) Mahalli İdareler 
b) Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları 
c) Bağımsız İdari otoriteler 
d) Bağımsız Uzmanlık Kurumları 
e) Bağımsız Denetim Kurumları 
 
2) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

a) Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşlarına örnek olarak Devlet Su işleri 
Genel Müdürlüğü verilebilir.  

b) Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları kamu tüzel kişiliğine sahip 
değildir. 

c) Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları özerkliğe sahiptir. 
d) Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları devletten tamamen ayrı ve 

bağımsız bir varlığa sahip değildirler. 

e) Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları kendilerine özgü bir 

malvarlığına ve bütçeye sahiptirler. 

 

3) Aşağıdakilerden hangisi Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşlarının 
türlerinden değildir? 

a) Bilimsel, Teknik ve Kültürel Kamu kurumları 

b) Sosyal Kamu Kurumları 

c) İktisadi Kamu Kurumları 

d) İdari Kamu Kurumları 

e) Siyasi Kamu Kurumları 
 

4)  İnsanların çalışma, işsizlik, emeklilik, sağlık, dinlenme ya da konut gibi sosyal 
gereksinimlerini; kısaca sosyal haklarını ve güvenliklerini karşılamak ve sağlamak üzere 
oluşturulmuş bulunan kamu kurum aşağıdakilerden hangisidir? 

 
      a)Bilimsel, Teknik ve Kültürel Kamu kurumları 

b) Sosyal Kamu Kurumları 
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c) İktisadi Kamu Kurumları 

d) İdari Kamu Kurumları 

e) Siyasi Kamu Kurumları 
 

5)Devletin girişimci olarak ekonomik hayata katılması sonucu ortaya çıkan kurum 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 

      a)  Bilimsel, Teknik ve Kültürel Kamu kurumları 

      b)  Sosyal Kamu Kurumları 

c)  İktisadi Kamu Kurumları 

      d)  İdari Kamu Kurumları 

e)  Siyasi Kamu Kurumları 
 

 
 

Cevaplar 

1)b, 2)b, 3)e, 4)b, 5)c 
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14. HİZMET YÖNÜNDEN YERİNDEN YÖNETİM KURULUŞLARI II 
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 

 
Bu bölümde hizmet yerinden yönetim kuruluşlarına örnek olarak Türkiye’de insan hakları ile 
ilgili kimi kurumlara yer verilecektir. Bu noktada Kamu Denetçiliği Kurumu ve Türkiye 
İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu bölümün ana konularıdır. Kalkınma ajansları hizmet 
yerinden yönetim kuruluşu olarak bu bölümün bir diğer konusunu oluşturacaktır.   
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 

1.Kamu Denetçiliği Kurumu hangi ihtiyaçtan dolayı kurulmuştur? 
 
2.Kamu Denetçiliği kurumunun çalışma biçimi nasıldır? 
 
3.Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu hangi ihtiyaçtan dolayı kurulmuştur?  
 
4. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun çalışma biçimi nasıldır ? 
 
5.Kalkınma ajanslarının yapısı ve görevleri nelerdir? 
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 

Konu Kazanım Kazanımın nasıl elde 
edileceği veya 
geliştirileceği 

Kamu Denetçiliği Kurumu KDK’nun nasıl kurulduğu, 
görev ve yetkilerinin neler 

olduğu öğrenilecektir. 

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 

Türkiye İnsan Hakları ve 
Eşitlik Kurumu 

Kurumun yapısı ve 
görevlerini neler olduğu 

öğrenilecektir. 

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 

Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları 
hakkında bilgi edinilecektir. 

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 
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Giriş 

 Bu bölümde Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşlarından Kamu 

Denetçiliği Kurumu ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile Kalkınma Ajansları 

bütün boyutlarıyla ele alınacaktır. 
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14.1. Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsman) 

Türkiye’ye Kamu Denetçiliği Kurumu, Anayasa’da 2010 yılında yapılan değişiklikle 

girmiştir. Buna göre “… herkes, Kamu Denetçisine başvurma hakkına sahiptir.” Kamu 

Denetçiliği Kurumu Kanunu ise 2012 yılında çıkmış ve kanun uyarınca 2012 Kasım ayında 

yapılan seçimlerin ardından Kurum göreve başlamıştır. 

TBMM Başkanlığı’na bağlı olarak kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu idarenin 

işleyişiyle ilgili şikâyetleri inceler. Kamu Baş Denetçisi TBMM tarafından gizli oyla dört yıl 

için seçilir. İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tamsayısının 

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 aday seçilmiş 

olur.  

14.1.1. Kurumun yapısı ve görevi 

  Kurum, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı, kamu tüzel kişiliğini haiz, 

özel bütçelidir  ve merkezi Ankara’dadır. 

Kurum, Başdenetçilik ve Genel Sekreterlikten oluşur. 

Kurum, idarenin işleyişi ile ilgili şikâyet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri 

ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve 

hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla 

görevlidir.  

Kuruma, gerçek ve tüzel kişiler başvurabilirler. Başvuru sahibinin talebi üzerine 

başvuru gizli tutulur. Kuruma, illerde valilikler, ilçelerde kaymakamlıklar aracılığıyla da 

başvurulabilir. Başvurulardan herhangi bir ücret alınmaz. Kurum, inceleme ve araştırmasını 

başvuru tarihinden itibaren en geç altı ay içinde sonuçlandırır. Kurum, inceleme ve araştırma 

sonucunu ve varsa önerilerini ilgili mercie ve başvurana bildirir. Kurum, başvurana, işleme 

karşı başvuru yollarını, başvuru süresini ve başvurulacak makamı da gösterir. İlgili merci, 

Kurumun önerileri doğrultusunda tesis ettiği işlemi veya Kurumun önerdiği çözümü 

uygulanabilir nitelikte görmediği takdirde bunun gerekçesini otuz gün içinde Kuruma bildirir. 

Ancak ilgili Kanun aşağıdaki konuları Kurumun görev alanı dışında tutmuştur: 
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- Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler ile resen imzaladığı kararlar ve emirler, 

- Yasama yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemler, 

- Yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin kararlar, 

- Türk Silahlı Kuvvetlerinin sırf askerî nitelikteki faaliyetleri 

Başdenetçi ve denetçilerin görev süreleri dört yıldır. Yeniden seçilmek mümkündür. 

Başdenetçi, TBMM Genel Kurulu tarafından seçilirken, 5 kamu denetçisi TBMM 

“İnsan Hakları Komisyonu” ve “Dilekçe Komisyonu” üyelerinden oluşan karma bir 

Komisyon tarafından seçilir. İlgili Komisyon tarafından oluşturulacak alt komisyon, 

başvuruda bulunan aday adayları arasından, seçilecek denetçi sayısının üç katı kadar adayı, 

başvuru süresinin bittiği tarihten itibaren onbeş gün içinde belirler ve Komisyona sunar. 

Komisyon sonraki onbeş gün içinde denetçi seçimlerini yapar. (Denetçiler, üye tamsayısının 

üçte iki çoğunluğu ile seçilir. Birinci oylamada bu çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci 

oylamaya geçilir. İkinci oylamada da üye tamsayısının üçte iki çoğunluğunun oyu aranır. Bu 

oylamada üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu sağlanamadığı takdirde üçüncü oylamaya 

geçilir ve üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyunu alan aday seçilmiş olur. Üçüncü 

oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde en çok oy alan adaylardan, 

seçilecek aday sayısının iki katı kadar aday ile seçime gidilir. Dördüncü oylamada karar yeter 

sayısı olmak şartıyla en fazla oy alan  aday  seçilmiş  olur. Birden  fazla  denetçi  seçimi   

yapılacağı  durumlarda  adaylar  için birleşik oy pusulası düzenlenir. Adayların adlarının 

karşısındaki özel yer işaretlenmek suretiyle oy kullanılır. Seçilecek denetçilerin sayısından 

fazla verilen oylar geçersiz sayılır.) 

14.1.2. Kuruma Başvuru ve Yapılacak İşlemler 

Kuruma, gerçek ve tüzel kişiler başvurabilirler. Başvuru sahibinin talebi üzerine 

başvuru gizli tutulur. 

Yapılan başvurulardan; 

* Belli bir konuyu içermeyenler, 
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* Yargı organlarında görülmekte olan veya yargı organlarınca karara bağlanmış 

uyuşmazlıklara ilişkin olanlar, 

* İkinci fıkrada belirtilen şartları taşımayanlar, 

(İlgili Kanun m. 17 par. 2. :”Başvuru; başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, yerleşim yeri 

veya iş adresini ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için vatandaşlık kimlik numarasını, 

yabancılar için pasaport numarasını, başvuru sahibi tüzel kişi ise tüzel kişinin unvanı ve 

yerleşim yeri ile yetkili kişinin imzasını, varsa, merkezi tüzel kişilik numarasını ve yetki 

belgesini içeren Türkçe dilekçe ile yapılır. Bu başvuru, yönetmelikte belirlenen şartlara 

uyulmak kaydıyla elektronik ortamda veya diğer iletişim araçlarıyla da yapılabilir.”) 

* Sebepleri, konusu ve tarafları aynı olanlar ile daha önce sonuçlandırılanlar, incelenmez. 

Kuruma başvuruda bulunulabilmesi için, İdari Yargılama Usulü Kanununda öngörülen 

idari başvuru yolları ile özel kanunlarda yer alan zorunlu idari başvuru yollarının tüketilmesi 

gereklidir. İdari başvuru yolları tüketilmeden yapılan başvurular ilgili kuruma gönderilir. 

Ancak Kurum, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ihtimali bulunan hâllerde, idari 

başvuru yolları tüketilmese dahi başvuruları kabul edebilir. 

Kuruma, illerde valilikler, ilçelerde kaymakamlıklar aracılığıyla da başvurulabilir. 

Başvurulardan herhangi bir ücret alınmaz. 

Kuruma, yapılacak başvuruya idare tarafından verilecek cevabın tebliği tarihinden, 

idare başvuruya altmış gün içinde cevap vermediği takdirde bu sürenin bitmesinden itibaren 

altı ay içinde başvurulabilir. Başvuru tarihi, dilekçenin Kuruma, valilik veya kaymakamlıklara 

verildiği, diğer hâllerde başvurunun Kuruma ulaştığı tarihtir. 

Dava açma süresi içinde yapılan başvuru, işlemeye başlamış olan dava açma süresini 

durdurur. 

14.1.3. Bilgi ve belge istenmesi 

Kurumun inceleme ve araştırma konusu ile ilgili olarak istediği bilgi ve belgelerin, bu 

isteğin tebliğ edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde verilmesi zorunludur.  
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Devlet sırrı veya ticari sır niteliğindeki bilgi ve belgeler, yetkili mercilerin en üst 

makam veya kurulunca gerekçesi belirtilmek suretiyle verilmeyebilir. Ancak, Devlet sırrı 

niteliğindeki bilgi ve belgeler Başdenetçi veya görevlendireceği denetçi tarafından yerinde 

incelenebilir. 

14.1.4. İnceleme ve araştırma 

Kurum, inceleme ve araştırmasını başvuru tarihinden itibaren en geç altı ay içinde 

sonuçlandırır. Kurum, inceleme ve araştırma sonucunu ve varsa önerilerini ilgili mercie ve 

başvurana bildirir. Kurum, başvurana, işleme karşı başvuru yollarını, başvuru süresini ve 

başvurulacak makamı da gösterir. 

14.1.5. Raporlar 

Kurum, her takvim yılı sonunda yürütülen faaliyetleri ve önerileri kapsayan bir rapor 

hazırlayarak Komisyona sunar. Komisyon, bu raporu araverme ve tatil dönemleri hariç olmak 

üzere iki ay içinde görüşüp kendi kanaat ve görüşlerini de içerecek şekilde özetleyerek Genel 

Kurula sunulmak üzere hazırladığı raporu Başkanlığa gönderir. Komisyonun raporu Genel 

Kurulda ivedilikle görüşülür. 

Kurumun yıllık raporu, ayrıca Resmî Gazetede yayımlanmak suretiyle kamuoyuna 

duyurulur. 

Kurum; açıklanmasında fayda gördüğü hususları yıllık raporu beklemeksizin her 

zaman kamuoyuna duyurabilir. 

14.2. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu  

Kurum, insan haklarının korunmasına, geliştirilmesine ve ihlallerin önlenmesine 

yönelik çalışmalar yapmak; işkence ve kötü muamele ile mücadele etmek; şikâyet ve 

başvuruları incelemek ve bunların sonuçlarını takip etmek; sorunların çözüme kavuşturulması 

doğrultusunda girişimlerde bulunmak; bu amaçla eğitim faaliyetlerini yürütmek; insan hakları 

alanındaki gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek amacıyla araştırma ve incelemeler 

yapmakla görevli ve yetkilidir. Kurum Adalet Bakanlığı ile ilişkilidir. Kurumun merkezi 

Ankara’dadır. Tüzel kişiliğe sahiptir. (Nisan 2016 tarihinde 6071 sayılı Kanun’la 

kurulmuştur.) 
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14.2.1. Ayrımcılığa İlişkin Tanımlar 

Doğrudan ayrımcılık: Bir gerçek veya tüzel kişinin, hukuken tanınmış hak ve 

hürriyetlerden karşılaştırılabilir durumdakilere kıyasla eşit şekilde yararlanmasını bu Kanunda 

sayılan ayrımcılık temellerine dayanılarak engelleyen veya zorlaştıran her türlü farklı 

muameleyi, 

Dolaylı ayrımcılık: Bir gerçek veya tüzel kişinin, görünüşte ayrımcı olmayan her türlü 

eylem, işlem ve uygulamalar sonucunda, bu Kanunda sayılan ayrımcılık temelleriyle 

bağlantılı olarak, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanma bakımından nesnel 

olarak haklılaştırılamayan dezavantajlı bir konuma sokulmasını, 

Varsayılan temele dayalı ayrımcılık: Bir gerçek veya tüzel kişinin, bu Kanunda sayılan 

ayrımcılık temellerinden birisiyle gerçekte ilgisi olmamasına rağmen, bu temellerden birisini 

taşıdığı sanılarak hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanma bakımından ayrımcı 

muameleye maruz kalmasını ifade eder. 

Eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı  

Herkes, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada eşittir. Kanun 

kapsamında cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, mezhep, felsefi ve siyasi görüş, etnik köken, 

servet, doğum, medeni hâl, sağlık durumu, engellilik ve yaş temellerine dayalı ayrımcılık 

yasaktır. 

Ayrımcılık yasağının ihlali hâlinde, konuya ilişkin görev ve yetkisi bulunan kamu 

kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ihlalin sona 

erdirilmesi, sonuçlarının giderilmesi, tekrarlanmasının önlenmesi, adli ve idari yoldan 

takibinin sağlanması amacıyla gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. 

Ayrımcılık yasağı bakımından sorumluluk altında olan gerçek ve özel hukuk tüzel 

kişileri, yetki alanları içerisinde bulunan konular bakımından ayrımcılığın tespiti, ortadan 

kaldırılması ve eşitliğin sağlanması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. 

14.2.2. Ayrımcılık türleri 

Kanun kapsamına giren ayrımcılık türleri şunlardır: 
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a) Ayrı tutma. 

b) Ayrımcılık talimatı verme ve bu talimatları uygulama. 

c) Çoklu ayrımcılık. 

ç) Doğrudan ayrımcılık. 

d) Dolaylı ayrımcılık. 

e) İşyerinde yıldırma. 

f) Makul düzenleme yapmama. 

g) Taciz. 

ğ) Varsayılan temele dayalı ayrımcılık. 

Eşit muamele ilkesine uyulması veya ayrımcılığın önlenmesi amacıyla idari ya da adli 

süreçleri başlatan yahut bu süreçlere katılan kişiler ile bunların temsilcilerinin, bu nedenle 

maruz kaldıkları olumsuz muameleler de ayrımcılık teşkil eder. 

14.2.3. Ayrımcılık yasağının kapsamı 

Eğitim ve öğretim, yargı, kolluk, sağlık, ulaşım, iletişim, sosyal güvenlik, sosyal 

hizmetler, sosyal yardım, spor, konaklama, kültür, turizm ve benzeri hizmetleri sunan kamu 

kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, gerçek kişiler ve özel 

hukuk tüzel kişileri, yürüttükleri faaliyetler bakımından bu hizmetlerden yararlanmakta olan 

veya yararlanmak üzere başvurmuş olan ya da bu hizmetler hakkında bilgi almak isteyen kişi 

aleyhine ayrımcılık yapamaz. Bu hüküm kamuya açık hizmetlerin sunulduğu alanlar ve 

binalara erişimi de kapsar. 

Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, gerçek 

kişiler, özel hukuk tüzel kişileri ve bunlar tarafından yetkilendirilenler, taşınır ve taşınmazları 

kamuya açık bir şekilde sunarken bu malları edinmek veya kiralamak isteyenler ile bunlar 

hakkında bilgi almak isteyenler aleyhine, bunların kiralanması, kira akdinin şartlarının 
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belirlenmesi, kira akdinin yenilenmesi veya sona erdirilmesi, satışı ve devri süreçlerinin 

hiçbirinde ayrımcılık yapamaz. 

Dernek, vakıf, sendika, siyasi parti ve meslek örgütlerine, ilgili mevzuatlarında veya 

tüzüklerinde belirtilen istisnalar dışında üye olma, organlarına seçilme, üyelik imkânlarından 

yararlanma, üyeliğin sonlandırılması ve bunların faaliyetlerine katılma ve yararlanma 

bakımından, hiç kimse aleyhine ayrımcılık yapılamaz. 

İstihdam ve serbest meslek 

İşveren veya işveren tarafından yetkilendirilmiş kişi; işverenin çalışanı veya bu amaçla 

başvuran kişi, uygulamalı iş deneyimi edinmek üzere bir işyerinde bulunan veya bu amaçla 

başvuran kişi ve herhangi bir sıfatla çalışmak ya da uygulamalı iş deneyimi edinmek üzere 

işyeri veya iş ile ilgili olarak bilgi edinmek isteyen kişi aleyhine, bilgilenme, başvuru, seçim 

kriterleri, işe alım şartları ile çalışma ve çalışmanın sona ermesi süreçleri dâhil olmak üzere, 

işle ilgili süreçlerin hiçbirinde ayrımcılık yapamaz. 

Aynı koşullar kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam için de geçerlidir. 

Ayrımcılık iddiasının ileri sürülemeyeceği hâller 

Kanun kapsamında ayrımcılık iddiasının ileri sürülemeyeceği hâller ve istisnalar 

şunlardır: 

a) İstihdam ve serbest meslek alanlarında, zorunlu mesleki gerekliliklerin varlığı hâlinde 

amaca uygun ve orantılı olan farklı muamele. 

b) Sadece belli bir cinsiyetin istihdamını zorunlu kılan durumlar. 

c) İşe kabul ve istihdam sürecinde, hizmetin zorunlulukları nedeniyle yaş sınırlarının 

belirlenmesi ve uygulanması, gereklilik ve amaçla orantılı olması şartıyla yaşa dayalı farklı 

muamele. 

ç) Çocuk veya özel bir yerde tutulması gereken kişilere yönelik özel tedbirler ve koruma 

önlemleri. 
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d) Bir dine ait kurumda, din hizmeti veya o dine ilişkin eğitim ve öğretim vermek üzere 

sadece o dine mensup kişilerin istihdamı. 

e) Dernek, vakıf, sendika, siyasi parti ve meslek örgütlerinin, ilgili mevzuatlarında veya 

tüzüklerinde yer alan amaç, ilke ve değerler temelinde üye olacak kişilerde belli şart ve nitelik 

aramaları. 

f) Eşitsizlikleri ortadan kaldırmaya yönelik, gerekli, amaca uygun ve orantılı farklı muamele. 

g) Vatandaş olmayanların ülkeye giriş ve ikametlerine ilişkin şartlarından ve hukuki 

statülerinden kaynaklanan farklı muamele. 

14.2.4. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun Yapısı ve Görevleri 

Kanunla ve diğer mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak 

üzere, idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz, Adalet 

Bakanlığı ile ilişkili Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu kurulmuştur. Kurum, Kurul ve 

Başkanlıktan oluşur. 

a) İnsan haklarının korunmasına, geliştirilmesine, ayrımcılığın önlenmesine ve ihlallerin 

giderilmesine yönelik çalışmalar yapmak. 

b) İnsan hakları ve ayrımcılıkla mücadele konularında kitle iletişim araçlarını da kullanarak 

bilgilendirme ve eğitim yoluyla kamuoyunda duyarlılığı geliştirmek. 

c) Millî eğitim müfredatında bulunan insan hakları ve ayrımcılık yasağıyla ilgili bölümlerin 

hazırlanmasına katkıda bulunmak. 

ç) İnsan haklarının korunması, ayrımcılığın ortadan kaldırılması ve toplumdaki eşitlik 

anlayışının geliştirilmesine yönelik olarak üniversiteler ile ortaklaşa faaliyetlerde bulunmak, 

Yükseköğretim Kurulunun eşgüdümünde üniversitelerin insan hakları ve eşitlik ile ilgili 

bölümlerinin kurulmasına ve insan hakları ve eşitlik öğretimine dair müfredatın 

belirlenmesine katkıda bulunmak. 

d) Kamu kurum ve kuruluşlarının meslek öncesi ve meslek içi insan hakları ve eşitlik eğitimi 

programlarının esaslarının belirlenmesine ve bu programların yürütülmesine katkıda 

bulunmak. 
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e) Görev alanıyla ilgili mevzuat çalışmalarını izlemek, değerlendirmek, bunlara ilişkin görüş 

ve önerilerini ilgili mercilere bildirmek. 

f) İnsan hakları ihlallerini resen incelemek, araştırmak, karara bağlamak ve sonuçlarını takip 

etmek. 

g) Ayrımcılık yasağı ihlallerini resen veya başvuru üzerine incelemek, araştırmak, karara 

bağlamak ve sonuçlarını takip etmek. 

ğ) Ayrımcılık yasağı ihlalleri nedeniyle mağdur olduğu iddiasıyla Kuruma başvuranlara 

mağduriyetlerinin giderilmesi için kullanabilecekleri idari ve hukuki süreçler konusunda yol 

göstermek ve başvurularını takip etmelerini sağlamak amacıyla yardımcı olmak. 

h) İşkence ve kötü muamele ile mücadele etmek ve bu konuda çalışmalar yapmak. 

ı) İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsanî veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı 

Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek İhtiyari Protokol hükümleri çerçevesinde ulusal önleme 

mekanizması olarak görev yapmak. 

i) Özgürlüğünden mahrum bırakılan ya da koruma altına alınan kişilerin ulusal önleme 

mekanizması kapsamındaki başvurularını incelemek, araştırmak, karara bağlamak ve 

sonuçlarını takip etmek. 

j) Özgürlüğünden mahrum bırakılan ya da koruma altına alınan kişilerin bulundukları yerlere 

haberli veya habersiz düzenli ziyaretler gerçekleştirmek, bu ziyaretlere ilişkin raporları ilgili 

kurum ve kuruluşlara iletmek, Kurulca gerekli görülmesi durumunda kamuoyuna açıklamak, 

ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurulları, il ve ilçe insan hakları kurulları ile diğer 

kişi, kurum ve kuruluşların bu gibi yerlere gerçekleştirdikleri ziyaretlere ilişkin raporları 

incelemek ve değerlendirmek. 

k) Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ve Başbakanlığa 

sunulmak üzere, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, işkence ve kötü muameleyle 

mücadele ve ayrımcılıkla mücadele alanlarında yıllık raporlar hazırlamak. 

l) Kamuoyunu bilgilendirmek, düzenli yıllık raporlar dışında, gerek görüldüğünde görev 

alanına ilişkin özel raporlar yayımlamak. 
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m) İnsan hakları ve ayrımcılıkla mücadele alanındaki uluslararası gelişmeleri izlemek ve 

değerlendirmek, alanındaki uluslararası kuruluşlarla ilgili mevzuat dâhilinde işbirliği yapmak. 

n) İnsan haklarının korunması ve ayrımcılıkla mücadele kapsamında faaliyet yürüten kamu 

kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları ve üniversitelerle işbirliği 

yapmak. 

o) Diğer kurumların ayrımcılığın önlenmesine yönelik faaliyetlerine destek vermek. 

ö) Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası insan hakları sözleşmelerinin uygulanmasını izlemek, 

bu sözleşmeler uyarınca kurulan inceleme, izleme ve denetleme mekanizmalarına Devletin 

sunmakla yükümlü olduğu raporların hazırlanması sürecinde, ilgili sivil toplum 

kuruluşlarından da yararlanmak suretiyle görüş bildirmek, bu raporların sunulacağı 

uluslararası toplantılara temsilci göndererek katılmak. 

p) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 

Kurum, görev ve yetkilerine ilişkin olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan 

Haklarını İnceleme Komisyonunu ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunu yılda en az bir 

defa bilgilendirir. 

Kurul 

Kurul, Kurumun karar organıdır. Kurul, bu Kanunla ve diğer mevzuatla verilen görev 

ve yetkilerini kendi sorumluluğu altında, bağımsız olarak yerine getirir ve kullanır. Görev 

alanına giren konularla ilgili olarak hiçbir organ, makam, merci veya kişi, Kurula emir ve 

talimat veremez, tavsiye ve telkinde bulunamaz. 

Kurul, biri Başkan, biri İkinci Başkan olmak üzere on bir üyeden oluşur. Üyelerin 

tamamı Cumhurbaşkanı tarafından seçilir. Üyelerin görev süresi dört yıldır. Arka arkaya iki 

dönem görev yapan üyeler bir dönem geçmeden tekrar seçilemez.  

14.2.5. Başvurular ve İnceleme Usulleri 

Ayrımcılık yasağı ihlalinden zarar gördüğü iddiasında bulunan her gerçek ve tüzel kişi 

Kuruma başvurabilir. Kuruma başvuru, illerde valilikler, ilçelerde kaymakamlıklar 
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aracılığıyla da yapılabilir. Başvuru hakkının etkin bir şekilde kullanılmasına hiçbir surette 

engel olunamaz. Başvurulardan herhangi bir ücret alınmaz. 

İlgililer, Kuruma başvurmadan önce bu Kanuna aykırı olduğunu iddia ettikleri 

uygulamanın düzeltilmesini ilgili taraftan talep eder. Bu taleplerin reddedilmesi veya otuz gün 

içerisinde cevap verilmemesi hâlinde Kuruma başvuru yapılabilir. Ancak Kurum, telafisi güç 

veya imkânsız zararların doğması ihtimali bulunan hâllerde, bu şartı aramadan başvuruları 

kabul edebilir. 

Dava açma süresi içinde Kuruma yapılan başvurular işlemeye başlamış olan dava 

açma süresini durdurur. 

Yasama ve yargı yetkilerinin kullanılmasına ilişkin işlemler, Hâkimler ve Savcılar 

Yüksek Kurulu kararları ile Anayasanın yargı denetimi dışında bıraktığı işlemler başvurunun 

konusu olamaz. 

İnsan hakları ve ayrımcılık yasağı ihlallerine ilişkin resen yapılan incelemeler için 

ihlal mağdurunun şahsen belirlenebilir olduğu durumlarda kendisinin veya kanuni 

temsilcisinin açık rızasının alınması şarttır. Ancak, çocuğun yüksek yararının gerektirdiği 

hâllerde kanuni temsilcisinin rızası aranmaz. 

Kurum, başvuruları ve resen yaptığı incelemeleri başvuru ve resen inceleme kararı 

tarihinden itibaren en geç üç ay içinde sonuçlandırır. Bu süre, Başkan tarafından bir defaya 

mahsus olmak üzere en fazla üç ay uzatılabilir. 

Kurum, ihlal iddiasına muhatap olan taraftan yazılı görüşünü sunmasını ister. Yazılı 

görüş, istemin tebliğinden itibaren on beş gün içinde Kuruma ulaştırılır. Yazılı görüş, 

başvuran kişiye tebliğ edilerek, görüşünü tebliğden itibaren en geç on beş gün içinde Kuruma 

sunması istenir. Talep hâlinde Başkan bu süreleri bir defaya mahsus olmak üzere on beş gün 

uzatabilir. Taraflara talepleri hâlinde Kurul önünde ayrı ayrı sözlü açıklama yapma hakkı 

tanınabilir. 

Başkan, incelemenin özelliğine göre, görüşlerin alınmasından sonra, resen veya talep 

üzerine tarafları uzlaşmaya davet edebilir. Uzlaşma, insan hakları veya ayrımcılık yasağı ihlali 

olduğu iddia olunan uygulamaya son verilmesi veya mağdur açısından bu sonucu sağlayacak 
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çözümleri içerebileceği gibi mağdura belli bir tazminatın ödenmesi biçiminde de olabilir. 

Uzlaşma en geç bir ay içinde sonuçlandırılır. Uzlaşma müzakereleri sırasında yapılan 

tespitler, alınan beyanlar veya açıklamalar, herhangi bir soruşturma ve kovuşturmada ya da 

davada delil olarak kullanılamaz. 

Uzlaşma yoluyla sonuçlandırılamayan başvurular ve incelemeler hakkında ilgili rapora 

ilişkin müzekkere yirmi gün içinde Kurula sunulur. Bunun üzerine Kurul, insan hakları veya 

ayrımcılık yasağı ihlali yapılıp yapılmadığına ilişkin karar verir. 

Kurul, konusu suç teşkil eden insan hakları veya ayrımcılık yasağı ihlallerini tespit 

ettiği takdirde, bunlarla ilgili suç duyurusunda bulunur. 

14.2.6. İnceleme yetkisi 

Kuruma verilen inceleme, araştırma, ziyaret ve rapor hazırlama görevleri ile diğer 

görevler, insan hakları ve eşitlik uzmanları, insan hakları ve eşitlik uzman yardımcıları ve 

Başkan tarafından görevlendirilen diğer Kurum personeli tarafından yerine getirilir. 

Kurumun görev ve yetki alanına giren konularda yerinde inceleme ve araştırma 

yapmak üzere,  Başkanın belirleyeceği Kurum personelinin başkanlığında,  ilgili kurum ve 

kuruluşların temsilcilerinin ve diğer kişilerin katılımıyla heyet oluşturulabilir. Heyette görev 

alacak kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri kendi kurum ve kuruluşlarınca, diğer kişiler ise 

Başkan tarafından belirlenir. Heyetler tarafından yapılan inceleme ve araştırmaların sonuçları 

Kurum tarafından bir rapor hâline getirilir. Heyetlerin giderleri Kurum bütçesinden karşılanır. 

Kurumun inceleme ve araştırma konusuyla ilgili olarak gerekçesini belirterek istediği 

bilgi ve belgelerin, bu talebin tebliğ edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde verilmesi 

zorunludur. 

Kurumca inceleme ve araştırma yapılan ve ileri derecede teknik ve mali uzmanlık 

bilgisi gerektiren konularla ilgili olarak, Başkan ya da Kurul tarafından, ücreti Kurum 

bütçesinden ödenmek üzere bilirkişi görevlendirilebilir. Bilirkişi olarak görev yapacakların 

nitelikleri ve çalışma esasları yönetmelikle düzenlenir. 

  İnceleme ve araştırma konusuyla ilgili olarak gerek görülmesi hâlinde Kurul ve 

inceleme ve araştırma yapmaya yetkili Kurum personeli, tanık veya ilgili kişileri dinleyebilir. 
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Münhasıran ayrımcılık yasağının ihlali iddiasıyla Kuruma yapılan başvurularda, 

başvuranın iddiasının gerçekliğine ilişkin kuvvetli emarelerin ve karine oluşturan olguların 

varlığını ortaya koyması hâlinde, karşı tarafın ayrımcılık yasağını ve eşit muamele ilkesini 

ihlal etmediğini ispat etmesi gerekir. 

14.3. Kalkınma Ajansları 

 

Kalkınma Ajansları, ulusal düzeyde Kalkınma Bakanlığının koordinasyonunda, kendine özgü 

teknik ve finansman (bütçe) mekanizmasına sahip, kâr amacı gütmeyen, çabuk karar alıp 

uygulayabilen, merkezi ve yerel idarelerin dışında, kamu, özel sektör ve sivil toplum 

kuruluşlarını bir araya getiren, tüzel kişiliği haiz, 5449 sayılı Kanunla düzenlenmemiş 

işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi, bölgeler (düzey 2 bölgeleri) esas alınarak 

Cumhurbaşkanının kararı ile kurulan teknik kapasitesi yüksek, uygulamacı olmayan, fakat 

destekleyici, koordinatör ve katalizör olarak faaliyet gösteren kalkınma birimleridir. 

 

Türkiye, kalkınma ajanslarının kurulması yönünde ilk adımı 28 Ağustos 2002 tarihinde atmış 

ve ülke genelinde üç düzeyde İstatistikî Bölge Birimleri oluşturmuştur.74İstatistikî Bölge 

Birimleri Sınıflandırması (İBBS) olarak resmileşen bu gruplandırmanın temel amacı, 

Türkiye’nin verilerini AB’nin kullandığı standartlara çekmek ve uyumunu sağlamaktır. 

Türkiye’de 81 ilin idari sınırları temel alınarak; Düzey 1’de 12, Düzey 2’de 26,  Düzey 3’te 

de 81 İstatistikî Bölge Birimi tanımlamasına gidilmiştir. 

 

Ajansların kurulması için gerekli kanuni altyapının hazırlanmasının ardından 5449 Sayılı 

‘Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’, 25 Ocak 

2006 tarihinde kabul edilmiş, 8 Şubat 2006 tarihinde ise Resmi Gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe girmiştir.  

 

Kanunda kalkınma ajanslarının kurulma amacı, “kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum 

kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını 

sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve 

programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, 

sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak” 

                                                             
74 R.G. Tarih: 22.09.2002 Sayı:24884; R.G. Tarih: 28.08.2002, Sayı: 4720. 
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olarak ifade edilmiştir. Ajanslar, tüzel kişiliği sahip ve bu kanunda düzenlenmemiş bütün 

işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi olacaktır. Kurulacak ajansların ulusal düzeyde 

koordinasyonundan Kalkınma Bakanlığı sorumludur. Ajansın teşkilat yapısı ise, kalkınma 

kurulu, yönetim kurulu, genel sekreterlik, yatırım destek ofislerinden oluşur. 

 

Kalkınma kurulu, Bölgesel gelişme hedefine yönelik olarak; bölgedeki kamu kurum ve 

kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yerel yönetimler arasında 

işbirliğini geliştirmek ve ajansı yönlendirmek üzere oluşturulur. Yönetim kurulu ise, ajansın 

karar organıdır. Genel sekreterlik de ajansın icra organıdır. Yatırım destek ofisleri ise bölge 

illerinde, özel kesimdeki yatırımcıların kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına 

giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idarî iş ve işlemlerini yönetim kurulu adına tek elden 

takip ve koordine etmek ve yatırımları izlemek amacıyla oluşturulabilir. 

 

5449 Sayılı Kanun’un 3. maddesi kalkınma ajanslarının nerede kurulacağını düzenlemekte ve 

Bakanlar Kurulu kararı ile kurulacağını belirtmektedir. Bu çerçevede Bakanlar Kurulu 

31.5.2006 tarihinde ‘Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması’nı 

kararlaştırmıştır.75  Buna göre ‘Adana İli merkez olmak üzere Adana ve Mersin illerini 

kapsayan TR62 (Çukurova Kalkınma Ajansı) ve İzmir İli merkez olmak üzere TR31 (İzmir 

Kalkınma Ajansı) Düzey 2 bölgelerinde kalkınma ajansları kurulmuştur’. Kalkınma 

ajanslarının 8’i Kasım 2007’de ve geri kalan 16’sı da Temmuz 2009’da olmak üzere, 

günümüzde 26 düzey II bölgesinde kalkınma ajansı kurulmuştur.  

                                                             
75 R.G. Tarih: 06.07.2006, Sayı: 26220. 
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Uygulamalar 

Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır. 
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti 

Bu bölümde Kamu Denetçiliği Kurumu ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun 
yapısı ve çalışma biçimini öğrendik. Ardından da kalkınma ajanslarının ne olduğu ve neden 
kurulduğunu öğrendik.  
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Bölüm Soruları 

1) Kamu Denetçiliği Kurumu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 

a) Kamu Tüzel Kişiliğine sahiptir 
b) Hukukumuza ilk kez 1961 Anayasası ile girmiştir. 
c) İdari özerkliğe sahiptir 
d) Mali özerkliğe sahiptir 
e) Merkezi Ankara’dadır 
 

2) Kamu Başdenetçisi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 
 

a) 4 yıllığına seçilir 
b) TBMM Genel Kurulu tarafından seçilir. 
c) Müşterek kararname ile atanır 
d) Başdenetçinin yaşı en az 45 olmalıdır 
e) Süresi dolan Başdenetçi yeniden seçilebilir. 
 

3) Aşağıdakilerden hangisi Kamu Denetçiliği Kurumunun görev alanına girmez? 

a) Yargı kararları 
b) YÖK kararları 
c) Düzenleyici ve denetleyici kurul kararları 
d) Yerel yönetimlerin yaptığı işlemler 
e) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yaptığı işlemler 
 

4) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun görev 
alanına girer? 
 

a) Yasama yetkisinin kullanımı 
b) Yargı yetkisinin kullanımı 
c) Hakimler ve Savcılar Kurulu kararları 
d) Anayasanın yargı denetimi dışında bıraktığı işlemler 
e) Kamu İhale Kurumu kararları 

 

5) Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu ile ilgili hangisi yanlıştır? 

a) Kurul 11 üyeden oluşur. 
b) Üyeler 4 yıl için seçilir. 
c) Kurul üyelerinin yeniden seçilmesi mümkündür. 
d) Kurum, Adalet Bakanlığı ile ilişkilidir. 
e) Kurul’un bütün üyeleri TBMM tarafından seçilir 
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6) Kamu Denetçiliği Kurumu kararlarının hukuki niteliği nedir? 
7) Kalkınma ajansının organları nelerdir? 
8) Kamu denetçileri nasıl seçilir? 
9) Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu kimlerden oluşur? 
10) Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kumunun görevleri nelerdir? 
 
 
 
Cevaplar 
1)b, 2)c, 3)a, 4)e, 5)e 


