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İDARİ VESAYET-ÖRNEK YASAL DÜZENLEMELER 
 

5393 sayılı Belediye Kanunu 

Madde 6-Belediye sınırları, belediye meclisinin kararı ve kaymakamın 
görüşü üzerine valinin onayı ile kesinleşir. 

Madde 9- Belediye sınırları  içinde mahalle kurulması, kaldırılması, 
birleştirilmesi, bölünmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesi, belediye 
meclisinin kararı ve kaymakamın görüşü üzerine valinin onayı ile olur. 

Madde 10-Bir beldenin adı, belediye meclisi üye tam sayısının en az dörtte 
üç çoğunluğunun kararı ve valinin görüşü üzerine İçişleri Bakanlığının onayı ile 
değiştirilir.    

 

442 sayılı Köy Kanunu 

Madde 40- Köy muhtarının köylü  faydasına olmıyan kararlarını kaymakam 
bozabilir. Fakat, onun yerine kaymakam kendiliğinden karar veremez. Karar, 
gene köylü tarafından verilir 

 

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 

Madde 14-... 

Büyükşehir kapsamındaki ilçe ve ilk kademe 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. (Ek cümle: 6/3/2008-5747/3 md.) Üç ay içinde 

büyükşehir belediye meclisinde görüşülmeyen kararlar onaylanmış sayılır. 
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Anayasa  

Madde  130-  ...Üniversitelerin hazırladığı bütçeler; Yükseköğretim Kurulunca 

tetkik ve onaylandıktan sonra ... 

 

 
1136 sayılı Avukatlık kanunu 
Madde 8. ...Baro yönetim kurullarının adayın levhaya yazılması hakkındaki 
kararları, karar tarihinden itibaren on beş gün içinde Türkiye Barolar Birliğine 
gönderilir. Türkiye Barolar Birliği kararın kendisine ulaştığı tarihten itibaren bir 
ay içinde uygun bulma veya bulmama kararını ve itirazın kabul veya reddi 
hakkındaki kararlarını onaylamak üzere karar tarihinden itibaren bir ay içinde 
Adalet Bakanlığına gönderir. Bu kararlar Adalet Bakanlığına ulaştığı tarihten 
itibaren iki ay içinde Bakanlıkça karar verilmediği veya karar onaylandığı 
takdirde kesinleşir. 
 

ORGANLAR ÜZERİNDE İDARİ VESAYET YETKİSİ:  

5393 sayılı Belediye Kanunu 

Madde 46 - 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. 

Madde 47- Görevleriyle ilgili bir suç nedeniyle haklarında soruşturma veya 

kovuşturma açılan belediye organları veya bu organların üyeleri, kesin hükme 

kadar İçişleri Bakanı tarafından görevden uzaklaştırılabilir. 

 

YERİNE GEÇEREK İŞLEM TESİS ETME 

 

İAYM KARAR:  
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“ İdarî vesayetin ayrık bir türü olan, yasa ile yerel yönetime bırakılan işlemlerin 
yerine geçme yolu ile merkezî yönetimce yapılması, ancak kapsam ve sınırının 
yasada açıkça belirtilmesi, bu yetkinin yerel yönetimin yasalarla kendisine 
verilen görevi yerine getirmekten kaçınması, bunda çok gecikmesi gibi kamu 
yararı ya da haklı bir nedene dayalı olması ve anayasal ölçütler dışına 
çıkmamasına bağlıdır.” 

Belediye Kanunu 

Hizmetlerde aksama 

Madde 57- 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. Aksama giderilemezse, söz konusu hizmetin 

yerine getirilmesini o ilin valisinden ister. Bu durumda vali, aksaklığı öncelikle 

belediyenin araç, gereç, personel ve diğer kaynaklarıyla giderir. 

 

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 

Büyükşehir belediyesinin imar denetim yetkisi 

Madde 11- Büyükşehir belediyesi, ilçe ve ilk kademe 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. 
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