
 

 

 

 

 

 

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 

MADDE 15 

Meclis Kararlarının Kesinleşmesi  

 

(MADDENİN İLK HALİ:)   

 

7- “MADDE 15- İl genel meclisi tarafından alınan kararların tam metni, en geç beş 

gün içinde valiye gönderilir. Vali, hukuka aykırı gördüğü kararları, yedi gün içinde 

gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere il genel meclisine iade edebilir. Valiye 

gönderilmeyen meclis kararları yürürlüğe girmez. 

  

          Yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden görüşülmesi istenip de il 

genel meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen kararlar kesinleşir. 

  

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

başvurabilir. 

  

          Kesinleşen il genel meclisi karar özetleri toplantıyı izleyen en geç yedi gün 

içinde çeşitli yollarla halka duyurulur.” 

  

 

  

        

AYM KARARI: 

 

   İki ve üçüncü fıkraların kalan bölümlerinde, vali tarafından hukuka aykırı görülerek 

yeniden görüşülmek üzere il genel meclisine iade edilen kararların, söz konusu hukuka 

aykırılıklar giderilmemiş bile olsa, il genel meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar 

edilmesi halinde kesinleşeceği, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine vali tarafından 

idari yargıya başvurulabileceği belirtilmektedir. 

  

          Anayasa’nın 123. maddesinde, idarenin, kuruluş ve görevleriyle bir bütün 

olduğu, kuruluş ve görevlerinin, merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına 

dayandığı; 127. maddesinin 5. fıkrasında da, merkezî idarenin, 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 sahip olduğu hükmü yer almıştır. 

   

          Maddenin ikinci fıkrasında yer alan, “ … yeniden görüşülmesi istenip de il genel 

meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen kararlar kesinleşir.” biçimindeki 

kuralla, merkezi idarece Anayasa’nın 127. maddesinde çizilen çerçeve içinde kullanılması 

gereken vesayet yetkisinin zayıflatıldığı sonucuna varılmıştır. 

  



          Açıklanan nedenlerle, 15. maddenin ikinci fıkrasının “…ile yeniden görüşülmesi 

istenip de il genel meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen kararlar 

…” ibaresi ile üçüncü fıkrasının “Vali, meclisin ısrarı ile  kesinleşenkararlar aleyhine idarî 

yargıya başvurabilir.” ibaresi, Anayasa’nın 123 ve 127. maddelerine aykırıdır. İptali gerekir. 

  

          Haşim KILIÇ, Sacit ADALI, Fulya KANTARCIOĞLU, A. Necmi ÖZLER 

ile Serruh KALELİ bu görüşe katılmamışlar; Serdar ÖZGÜLDÜR ile Şevket APALAK ise ek 

gerekçe ile katılmışlardır. 

 

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu 

Madde 23 meclis Kararlarının kesinleşmesi  

Maddenin İlk Hali:  

“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. 

Mülkî idare amiri hukuka aykırı gördüğü kararlar aleyhine idarî yargıya 

başvurabilir. 

Kesinleşen meclis kararlarının özetleri yedi gün içinde uygun araçlarla halka 

duyurulur.” 

 

AYM KARARI: 

 

5393 sayılı Kanunun belediye meclisi kararlarının kesinleşme ve yürürlüğe 

girme yönteminin gösterildiği 23. maddesinin iptali istenilen beşinci fıkrasında, 

merkezi idareye, belediye meclisi kararları aleyhine idari yargı mercilerine başvurma 

yetkisi verildiği görülmektedir. 

Açıklanan duruma göre, maddenin beşinci fıkrasında yer alan, “Mülkî idare 

amiri hukuka aykırı gördüğü kararlar aleyhine idarî yargıya 

başvurabilir.” biçimindeki kuralın, merkezi idarece Anayasa’nın 127. maddesinde 

çizilen çerçeve içinde kullanılması gereken, idarenin bütünlüğü ilkesinin gerektirdiği 

bir vesayet yetkisini içermediği sonucuna varılmıştır. 

Bu nedenle, itiraz konusu kural Anayasa’nın 123. ve 127. maddelerine 

aykırıdır. İptali gerekir. 
 

 

 


