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BELEDiYE HiZMETLERiNiN AKSAMASI KONUSU ve
5393 SAYILI KANUN KAPSAMINDA DEĞERLENDiRMELER

Prof. Dr. ABDULKERiM ÇALIŞKAN

Özet
Çalışma, 5393 Sayılı Belediye Kanunu 

çerçevesinde kanunun ilgili 57. Maddesi temel 
alınarak hazırlanmıştır. 5393 Sayılı Kanun’a göre 
belediyelerin halka sunmakla yükümlü olduğu mal 
ve hizmetlerle ilgili olarak görevlerini yerine getire-
medikleri bazı özellik arz eden durumlarda, söz ko-
nusu mal ve hizmetlerin sunumu konusunda yetki 
merkezi yönetime geçmektedir. Bir diğer ifadey-
le merkezi yönetime idari vesayet yetkisi verildiği 
görülmektedir. Yetkinin kullanılabilmesi “belediye-
lerin görevlerini yerine getirememiş olması ve bu 
durumun sulh hukuk mahkemesince karara bağ-
lanması şartına bağlıdır” şeklinde hükme bağlan-
mıştır. Bu kapsamda çalışmada öncelikle konunun 
temel çerçevesi çizilecektir. Ardından bahsi geçen 
Belediye Kanunu’nun ilgili 57. Maddesi incelenecek 
ve idari vesayet yetkisinin kullanımı üzerine değer-
lendirmeler yapılacaktır. Çalışma genel bir değer-
lendirme ve tespitler yapılarak sonlandırılacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetimler, Belediye 
Kanunu, İdari Vesayet Yetkisi  Disruption in Munic-
ipal Services and Evaluations within the Scope of 
Law No. 5393

Abstract
The study was prepared based on Article 57 

of Municipality Law No. 5393. According to Law 
No. 5393, in cases where the municipalities can-
not fulfill their duties regarding the goods and 

services they are obliged to provide to the pub-
lic, the authority for the provision of the goods 
and services in question passes to the central 
administration. In other words, it is seen that the 
central government is given administrative tute-
lage power. It was decided that the use of power 
should be subject to the failure of the municipal-
ities to fulfill their duties and that this situation 
should be decided by the civil court of peace. In 
this context, the basic framework of the subject 
will be drawn first in the study. Then, the relevant 
Article 57 of the Municipality Law will be exam-
ined and evaluations will be made on the use of 
administrative guardianship power. The study will 
be finalized by making a general evaluation and 
determinations.

Keywords: Local Governments, Municipal Law, 
Power of Administrative Tutelage 

Giriş
2000’li yılların başından itibaren Türkiye’de 

kamu yönetiminin neredeyse bütün kademelerin-
de reform niteliğinde yasal düzenlemeler yapıl-
mıştur.  Yerel yönetimler konusunda da dönemin 
şartlarına bağlı olarak yeni hukuki düzenlemelere 
gidilmiştir. 5393 Sayılı Belediye Kanunu da özellikle 
Avrupa Birliği’ne uyum çerçevesinde yaşanan 
dönüşüm sürecinin bir parçası olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Avrupa Birliği’ne uyum sürecinin 
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yanında, yeni kamu yönetimi anlayışı, gelişmiş ülke 
deneyimleri, Türkiye’nin içinde bulunduğu koşullar 
çerçevesinde belediyecilikteki reform ihtiyacı 
ve sosyo-ekonomik alanda yaşanan gelişmeleri 
5393 Sayılı Kanun’un hazırlanmasında etkili olan 
diğer faktörler olarak kabul etmek mümkündür. 
13.07.2005 tarihli resmi gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 
57. Maddesi çalışmanın konusunu oluşturmakta-
dır. Bu kanun hükmü uyarınca, belediyelerin sun-
makla yükümlü olduğu mal ve hizmetler konu-
sunda aksamaların yaşanması halinde sulh hukuk 
mahkemesinin de vereceği kararla idari vesayet 
yetkisi merkezi yönetime geçmektedir. Kanun 
hükmü değerlendirildiğinde niteliği itibariyle ol-
dukça önemli bir düzenleme olduğu gerçektir. 

Yetki devrinin gerçekleşmesi, belediyele-
rin görev ve yetkilerinin gereklerini yerine getir-
memesi ve bu durumun hukuk sistemince kabul 
edilmesi olmak üzere iki temel şarta bağlanmış-
tır. Kanun hükmünün uygulanabilmesi için bu iki 
durumun birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir. 
İdari vesayet yetkisinin el değiştirmesinin şüphesiz 
ki toplumsal, sosyal ve siyasal birtakım sonuçları 
olacaktır. Bu yönüyle ilgili kanun hükmünün uygu-
lanması hususundaki sürecin iyi bir şekilde analiz 
edilmesi gerekmektedir. Yerel yönetimler yetkili 
oldukları sınırlar içerisinde hizmet götürecekleri 
bireylere merkezi yönetimden daha yakın olma-
sı nedeniyle halkın ihtiyaçları konusunda daha 
fazla bilgiye sahiptir. Bölgesel anlamda halkın 
ihtiyaçlarının belirlenmesi ve giderilmesi konu-
sunda yerel yönetimlerin önemi açık olmakla bir-
likte merkezi yönetimin de belirli sorumlulukları 
söz konusudur. Bu çerçevede 5393 Sayılı Belediye 
Kanunu’nun ilgili 57. Maddesi hizmet sunumu ve 
halkın ihtiyaçları önceliği dikkate alındığında ol-
dukça yerinde bir düzenleme olarak karşımıza çık-
maktadır. Çalışmanın, mevcut kanun hükmünün 
değerlendirilmesi, kanun hükmünün uygulanması 
halinde ortaya çıkabilecek muhtemel sonuçlar ve 
içinde bulunulan dönemin koşulları kapsamında 
yapılan değerlendirmeler ölçüsünde literatüre 
katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Çalışmanın 
genel çerçevesi bu şekilde olmakla birlikte ilk bö-
lümde 5393 Sayılı Kanun kapsamında belediye 
hizmetlerinin aksaması ele alınacaktır. Burada 
temel esaslara değinilecek ve hangi şartlarda ka-
nun hükmünün geçerli olacağı ve nasıl uygulama 

alanı bulacağı işlenecektir. İkinci bölümde ise idari 
vesayet yetkisi üzerinde durulacak ve yetkinin kul-
lanılmasına ilişkin usul ve esaslar üzerinde durula-
caktır. Son olarak yapılan tespitler doğrultusunda 
değerlendirmeler yapılarak çalışma sonlandırıla-
caktır. 

5393 Sayılı Kanun Özelinde Belediyelerde 
Hizmet Aksaması Konusu 

5393 Sayılı Kanun, Avrupa Birliği ile uyum 
çerçevesinde belediyelerin görev, yetki ve so-
rumluluklarına ilişkin yenilikler getiren bir kanun 
niteliğindedir. Önceki dönemlerle bir kıyasla-
ma yapıldığında 5393 sayılı Kanun’un özerklik 
konusunda önceki yasal düzenlemelerin ilerisinde 
olduğu, daha katılımcı, hesap verebilir bir yerel 
yönetim anlayışını esas aldığı ifade edilebilir. Bu-
nunla birlikte, özerkliğin kullanılabilir olduğunun 
en önemli göstergesi olan; vesayet denetiminin 
şekil denetimiyle sınırlı olması beklenirken uygula-
mada vesayet denetiminin yerindelik denetimine 
kaydığı gözlenmektedir. 

Benzer şekilde idari vesayetin an ağır çeşidi, 
bir idarenin başka bir idarenin yerine geçmesi-
dir. Bunun yerine daha hafif vesayet türleri olan, 
kararı bozma, kararı alan idareye yeni bir karar 
alması için iade etme gibi daha demokratik ve-
sayet türlerinin uygulanması beklenmektedir. Ne 
var ki merkezi idarenin de kamu hizmetlerinin ak-
samadan yürümesini sağlamak gibi anayasal bir 
sorumluluğu vardır. Yerel yönetim gelirlerinin ne-
redeyse % 60’ının (küçük belediyelerde % 80’inin) 
genel bütçe vergi gelirlerinden “aktarıldığı” bir 
mali tevzin gerçeği de göz önüne alındığında ağır 
sayılacak bir vesayet uygulamasının kamu yararı 
açısından gerekli olduğu ileri sürülebilir. 

İlgili kanunun 57. Maddesinde yer alan hüküm de 
hizmet sunumunda bir aksamanın yaşanmaması 
adına oluşturulan önemli bir hüküm olarak 
karşımıza çıkmaktadır (5393 Sayılı Kanun). Türk 
hukuk sistemi içerisinde bu konu ile ilgili olarak farklı 
birtakım kanunlarda da benzer hükümler olduğu 
görülmektedir. Örneğin: 5302 Sayılı İl Özel İdaresi 
Kanunu’nun 40. Maddesi ile 6360 Sayılı Kanun’un 
34. Maddesinde de benzer nitelikte hükümler oldu-
ğu görülmektedir (5302 Sayılı Kanun ve 6360 Sayılı 
Kanun). Belediye hizmetlerinin aksamasına ilişkin 
durumun farklı kanunlarda hükme bağlanması ko-
nunun önemini ortaya koymaktadır. 
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5393 Sayılı Kanun hükmünün uygulanabilmesi 
için öncelikle belediye hizmetlerinin sunumu nok-
tasında bir aksaklık meydana gelmelidir. Burada 
aksama ile anlatılmak istenen hizmet sunumun-
da ciddi ve sürekli bir aksamanın söz konusu ol-
masıdır. Aksi takdirde 57. Maddenin uygulanması 
düşünülemez. Bununla birlikte hizmet sunulmadı-
ğı için halkın yaşadığı mağduriyetlerin de İçişle-
ri Bakanlığı’nın talebi ile sulh hukuk mahkemeleri 
tarafından karara bağlanması gerekmektedir. Bu 
hukuki dayanak yerine getirilmediği zamanlarda 
da söz konusu madde uygulamaya geçemeye-
cektir. Ayrıca sulh hukuk mahkemesinin belediye 
aleyhine vereceği kararlarda, belediyelerin asliye 
hukuk mahkemesine itiraz hakkı saklı tutulmuştur.  
Belediye hizmetlerinin toplumsal ve sosyal hayatı 
aksatacak şekilde aksamaya başladığının yargı 
kararı ile kesinleşmesi durumunda İçişleri Bakan-
lığı öncelikle hizmetlerini aksatan belediyeye hiz-
metlerin yerine getirilmesi için belirli bir süre ver-
mektedir. Bu süre zarfında hizmetlerin hala yerine 
getirilmemesi durumunda ise bakanlık bu kez be-
lediyeyi devre dışı bırakarak ilgili kentin valisinden 
hizmetleri yerine getirmesini talep eder. Hizmet-
lerin yerine getirilmesi hususunda vali, belediye 
kaynakları başta olmak üzere ihtiyaç duyduğu 
ilgili tüm kamu kaynaklarını kullanma konusunda 
yetkili kılınmıştır (Yıldırım ve Öztoprak, 2014: 6-7).

Belediye hizmetlerinin aksamasının tespit edil-
mesi konusunun yanında belediyelerin sunmakla 
yükümlü olduğu mal ve hizmetlerin neler olduğu 
da bu noktada üzerinde durulması gereken di-
ğer bir önemli konudur. Bu kapsamda 5393 Sayılı 
Belediye Kanunu incelendiğinde ilgili 14. Madde-
de başta imar hizmetleri ve sosyal yardımlar ol-
mak üzere, eğitim, sağlık ve kolluk hizmetleri gibi 
birçok konuda yetkilendirildiği görülmektedir. Söz 
konusu yetki yerel düzeyde müşterek nitelikli bir 
yetkidir (Gözübüyük ve Tan, 2011: 237). Belediye 
hizmetlerinin detaylı bir şekilde ele alındığı 5393 
Sayılı Kanun’un 14. Maddesinde belediyenin gö-
revleri zorunlu görevler ve isteğe bağlı görevler 
olmak üzere bir sınıflandırmaya tabi tutulmuştur. 
Zorunlu görevler adından da anlaşılacağı üzere 
yerine getirilmesi zorunlu olan hizmetlerdir. Ancak 
isteğe bağlı görevler konusunda belediyeler mali 
durumlarını ve hizmetin gerekliliğini dikkate alarak 
öncelik sırası yapma yetkisine sahiptir (Günday, 
2011: 493).

Belediye hizmetlerinin mevcut sınıflandırması 
çalışmanın konusunu oluşturan 57. Madde hük-
münün uygulanması noktasında birtakım tar-
tışmaları da beraberinde getirmektedir. Zira 57. 
Maddenin uygulama şartının zorunlu görevlerin 
aksatıldığında mı yoksa isteğe bağlı görevler de 
aksatıldığında uygulanıp uygulanmayacağı ko-
nusu kanunda açık bir şekilde belirtilmemiştir. 57. 
Madde hükmünün uygulama şartı her ne kadar 
zorunlu görevlerin aksatılması hali gibi görünse 
de bu durumun açıkça belirtilmemiş olması uy-
gulamada bazı keyfi sonuçların ortaya çıkmasına 
ortam hazırlayabilir. Bu nedenle kanunda mevcut 
olan eksikliğin giderilmesi yerinde olacaktır. Böyle 
bir ihtimal olmakla birlikte toplumun ihtiyacı olan 
hizmetlerin aksamaması adına merkezi yönetime 
bu şekilde bir idari vesayet yetkisi tanınması son 
derece önemlidir. Bu nedenle konu ile ilgili olarak 
bir hukuka aykırılıktan ziyade hukuki bir eksikliğin 
varlığını ifade etmek daha doğru olacaktır.

Belediye Hizmetlerinin Aksaması 
Durumunda İdari Vesayet Yetkisi Esasları  
İdari vesayet yetkisini en temel tanımıyla 

merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerindeki 
denetim yetkisi olarak ifade etmek mümkündür. 
Tanımdan da anlaşılacağı üzere bir idare üzerinde 
denetim hakkı tanıyan bu yetki idarenin bütünlü-
ğünün sağlanması ve kamu hizmeti sunumunun 
süreklilik ve güvenliği açısından oldukça önem-
lidir. Bu nedenle idari vesayet yetkisinin içeriği 
ve sınırları Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 127. 
Maddesinde hükme bağlanmış ve güvence altı-
na alınmıştır. Merkezi yönetime bu şekilde bir yetki 
tanımlaması yapılmasındaki amaç, ülke sınırları 
içerisinde yaşayan her bir bireyin ihtiyaç duyduğu 
kamusal mal ve hizmetlere süreklilik esasına da-
yalı olarak ulaşmasıdır. Aksi takdirde ülkede böl-
gesel adaletsizlikler meydana gelecektir (Gözler 
ve Kaplan, 2013: 114). 

İdari vesayet yetkisi, kanundan kaynaklanan 
ve vesayete konu kişi, makam, organ ve işlemlerin 
sayılması yoluyla sınırlandırılmış bir yetkidir. Mer-
kezi yönetime tanınan sınırsız bir yetki değildir. Bu 
yetkinin kullanılması için belirli koşulların oluşması 
gerekmektedir. Zira yapılacak olan keyfi uygula-
malar yerel yönetim otorite ve güvenilirliğinin sar-
sılmasına neden olabilir. Başka bir ifade ile merke-
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zi yönetimin her durum ve koşulda yerel yönetimin 
yerine geçerek karar vermesi düşünülemez (Özay, 
1996: 163). Bu kapsamda merkezi yönetime verilen 
idari vesayet yetkisinin yanında söz konusu yetki-
nin ancak kamu yararı gözetilerek kullanılabile-
ceği yönünde Anayasa Mahkemesi kararları da 
mevcuttur.

Merkezi yönetime tanınan idari vesayet yet-
kisi niteliği itibariyle ikame yetkidir. Çünkü söz 
konusu yetkinin kullanılması ile birlikte merkezi 
yönetim tam olarak yerel yönetimin yerine geç-
mektedir (Karaarslan, 2007: 260). Burada önemli 
olan husus, böyle bir durumun ortaya çıkmasında 
hizmet sunumunda yaşanacak ciddi düzeyde 
aksaklıkların meydana gelmesidir. Asıl önemli olan 
ve istenilen durum ise yerel yönetimlerin halkın 
ihtiyaçlarına cevap vermesi ve ilgili 57. Madde 
hükmünün yürürlüğe girmemesidir. 

Merkezi idareye tanınan idari vesayet yet-
kisi kanunla hükme bağlandığı için kullanılması 
noktasında hukuki açıdan bir sorun olmamakla 
birlikte Belediye Kanunu’nda belediyelerin sun-
makla yükümlü olduğu mal ve hizmetler hakkında 
yapılan ayrım göz önüne alındığında ilgili kanun 
hükmünün uygulama esasları ve kapsamı üzerin-
de durulması gerekmektedir. Zira merkezi idareye 
idari vesayet yetkisi kanuni olarak tanımlanmakla 
birlikte hangi hizmetlerin sunulmadığı durumlar-
da uygulama alanı bulacağı açık bir şekilde be-
lirtilmemiştir. Bu durumun doğal bir sonucu olarak 
uygulamada bazı keyfi davranışların ortaya çık-
ması her zaman mümkün olacaktır. Bu neden-
le yapılacak olan bir düzenleme ile idari vesayet 
yetkisi kullanımı sınırlarının daha kesin bir şekilde 
çizilmesi yerinde olacaktır.

5393 Sayılı Kanun’un özünde Avrupa Birliği 
(AB) ile uyumun sağlanması amacı yattığından 
idari vesayet yetkisinin kullanılması konusunda 
uluslararası standartların da göz önünde bulun-
durulması zorunludur. AB ile uyum süreci yanında 
Türkiye, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nı 
da kabul etmiştir. 1993 yılında yürürlüğe giren bu 
antlaşma mecliste görüşülerek onaylandığı için 
kanun hükmündedir. Bu nedenle idari vesayet 
yetkisinin kullanılması konusu bu uluslararası ni-
telikli antlaşmaya da ters düşemez. Genel bir de-
ğerlendirme yapıldığında, Belediye Kanunu’nun 

57. Maddesiyle merkezi idareye tanınan idari ve-
sayet yetkisinin Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik 
Şartı’na tam olarak uymadığı görülmektedir (Yıl-
dırım ve Öztoprak, 2014: 15). Çünkü Avrupa Yerel 
Yönetimler Özerklik Şartı temel olarak yerel yöne-
timlerin güçlendirilmesi gerekliliği üzerinde dur-
maktadır. Belediye Kanunu’nda düzenlenen 57. 
Madde hükmü sınırlarının tam olarak belirlenme-
miş olması ise yerel yönetimlerin güçlendirilmesi 
prensibi ile uyuşmamaktadır. Buradan hareketle, 
kamusal mal ve hizmetlerin sunumunda süreklili-
ğin önemine vurgu yapılırken, 57. Maddenin kanun 
hükmünde olan bu antlaşmaya aykırı olduğunu 
da ifade etmek gerekmektedir. Bu ikilemin gide-
rilmesi için 57. Madde hükmünün uygulanması ko-
nusundaki sınırların açık bir şekilde belirtilerek, ilgili 
kanun maddesinin açıklığa kavuşturulması yerin-
de olacaktır. 

Sonuç
Yerel yönetim birimleri, hizmet sunmakla yü-

kümlü olduğu sınırlar ve halkın ihtiyaçlarını daha 
iyi bilmesi dolayısıyla kamusal mal ve hizmet üret-
me konusunda merkezi yönetim kadar önemli 
birimlerdir. Yerel demokrasi açısından belediye-
lerin siyasi sorumlulukları, kararlarını kendi başı-
na alabilmesine bağlıdır. Tarihsel süreç içerisinde 
yerel yönetimlerin içinde bulunduğu konum de-
ğerlendirildiğinde, yetki ve sorumluluk alanlarının 
giderek genişlediği görülmektedir. Bu durum ye-
rel demokrasinin sağlanması, yerel yönetimlerin 
güçlenmesi ve halka daha hızlı ve etkili bir şekil-
de hizmet sunmayı kolaylaştırmakta iken, ölçek 
sorunları, popülizm, politik miyopluk ve esnek 
bütçe kısıtı gibi birçok nedenden dolayı hizmet-
lerin kimi zaman aksaması gibi sorunların ortaya 
çıktığı da görülmektedir. Siyasal süreç açısından 
uzun vadede yerine getirilemeyen hizmetlerin fa-
turasıi seçimlerin kaybedilmesi şeklinde ödene-
cektir. Ancak kısa vadede toplum sağlığı, kamu 
düzeni ve telafisi imkansız durumların ortaya çık-
ması sözkonusu ise seçimlerin beklenmesi çok uzak 
bir çözüm olabilir. Burada önemli olan hizmetlerin 
sürekli olarak aksayıp aksamadığı meselesidir. 
Hizmetler belirli koşullar altında, örneğin içinde 
bulunduğumuz pandemi süreci gibi dönemlerde 
kısmen aksamasına rağmen, belirli bir süre içinde 
yerine getiriliyorsa burada kabul edilebilir bir du-
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rumdan bahsedilmesi mümkündür. Ancak hizmet 
sunumundaki aksaklıkların süreklilik arz etmesi, 
halkın ihtiyaçlarının giderilmesi için alternatif yön-
temlere başvurulmasını zorunlu kılmaktadır. 

57. Madde ile yerel demokrasinin gerekleri-
ne aykırı bir durumun ortaya çıkmaması adına 
maddenin öncelikle hangi hizmetlerin yerine ge-
tirilmediği durumlarda yürürlüğe gireceği konusu 
netleştirilmelidir. Bu yönüyle kanun maddesinin 
revizyona ihtiyaç duyduğu ortadadır. Ancak bu-
radan kanun hükmünden vazgeçilmesi gerektiği 
sonucu kesinlikle çıkarılmamalıdır. 

Belediye hizmetlerinin aksamasına ilişkin ka-
nun maddesinin sınırlarının daha belirgin bir 
biçimde çizilmesinden sonra yapılması gere-
kenlerden bir tanesi de etkin bir denetim meka-
nizmasının geliştirilmesidir. Bu doğrultuda beledi-
yeler belirli aralıklarla denetlenerek halka sunulan 
hizmetler nitelikleri açısından da yakından takip 
edilmelidir. Merkezi yönetimin yerel yönetimler 
üzerinde denetim mekanizması rolü üstlenmesi 
gerekliliği tartışılmaz bir gerçektir. Ancak mev-
cut durum itibariyle idari vesayet yetkisi ile ilgili 
madde merkezi yönetime oldukça geniş bir yetki 
tanımlaması yapmıştır. Merkezi yönetim 57. Mad-
de ile yerel yönetimlerin yerine geçerek karar 
verme yetkisine sahip olmuştur. Bu haliyle yetki-
nin amacına uygun bir şekilde kullanılıp kullanıl-
mayacağına dair birtakım soruları beraberinde 
getirmektedir. Ayrıca AB ile uyum süreci ve yerel 
yönetimler ile ilgili olarak taraf olduğumuz ulus-
lararası antlaşmalar özelinde 57. Maddenin de-
ğiştirilmesi gerektiğini de ifade etmek doğru bir 
yaklaşım olacaktır. Çünkü uluslararası düzeyde 
idari vesayet yetkisi merkezi yönetime tanınmış 
olmakla birlikte kapsamı bizdeki uygulamadan 
farklı olarak oldukça sınırlı tutulmuştur. 5393 Sayılı 
Kanun’un çıkarıldığı dönem ve çıkarılış amacı da 
düşünüldüğünde 57. Maddenin kanunun amacı ile 
belirli noktalarda çeliştiği görülmektedir. Sonuç 
itibariyle ilgili madde hükmünün yalnızca halka 
hizmet amacı ön planda tutularak, mal ve hizmet 
sunumunda devamlılığın sağlanması amacı ile 

kullanılması yerinde olacaktır. Ayrıca hizmetlerin 
aksadığının belirlenmesinde karar mercii olarak 
da yargı organlarının yetkili olması özerklik açısın-
dan bir güvence olarak değerlendirilebilir. 

Kaynakça 

5393 Sayılı Belediye Kanunu, https://www.mevzu-
at.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5393.pdf, (Erişim Tari-
hi: 03.05.2021).  

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, https://www.
mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5302.pdf, (Eri-
şim Tarihi: 03.05.2021). 

6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve 
Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması-
na Dair Kanun, https://www.mevzuat.gov.tr/mev-
zuat?MevzuatNo=6360&MevzuatTur=1&Mevzuat-
Tertip=5, (Erişim Tarihi: 03.05.2021).  

Yıldırım, R. & Öztoprak, S. (2014). 5393 Sayılı Kanun 
Kapsamında Belediye Hizmetlerinin Aksadığının 
Tespit Edilmesi. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dergisi, 22(2), 3-27.    

Gözübüyük, A. Ş. & Tan, T. (2011). İdare Hukuku Cilt 
I Genel Esaslar (Güncelleştirilmiş 8. Baskı). Ankara: 
Turhan Kitabevi.

Günday, M. (2011). İdare Hukuku (Güncelleştirilmiş 
10. Baskı). Ankara: İmaj Yayınevi.  

Gözler, K. & Kaplan, G. (2013). İdare Hukuku Dersleri 
(14. Baskı). Bursa: Ekin Basın Yayın Dağıtım.   

Özay, İ. (1996). Günışığında Yönetim. İstanbul: Alfa 
Yayınları.  

Karaarslan, M. (2007). Türkiye’de Yerel Yönetimler 
Reformu Bağlamında Yerel Yönetimlerin Özerkli-
ği ve Denetimi (Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü.  


