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ÖZET 

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının 
twitter.com internet sitesine erişimi engellemesi-
nin ardından idare mahkemesine yapılan iptal ve 
yürütmenin durdurulması başvurusu üzerine idare 
mahkemesi erişimin engellenmesi kararının yürü-
tülmesini durdurmuştur. Kararın verildiği gün bir 
Twitter kullanıcısı erişimin engellenmesi kararının 
ifade özgürlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle Anaya-
sa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuş-
tur. Anayasa Mahkemesi idare mahkemesinin 
verdiği yürütmenin durdurulması kararının uygu-
lanmamasını somut olayda idare mahkemesini 
etkili bir başvuru yolu olmaktan çıkardığına hük-
mederek iç hukuk yolunun tüketilmesi koşulunu 
aramamış ve erişimin engellenmesi kararının 
ifade özgürlüğüne ihlal teşkil ettiğine karar ver-
miştir. Bu karar yürütmenin durdurulması kararı-
nın uygulanmaması hallerinde eğer Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesince korunan bir hak ihlali söz 
konusu ise idari yargının etkili bir başvuru yolu 
olmaktan çıktığını ve bireysel başvuru için tüke-
tilmesi gereken bir yargı yolu olmayacağını gös-
termektedir. 

Anahtar kelimeler: Twitter, bireysel başvuru 
hakkı, yürütmenin durdurulması 

 

ABSTRACT 

After the blocking “twitter.com” by The 
Presidency of Telecommunication, The 
Administrative Court of Ankara granted stay of 
execution for the decision of blocking. On that 
very day, a Twitter user make a constitutional 
complaint to The Constitutional Court on the 
ground that the decision of blocking infridged 
upon the freedom of expression. The 
Constitutional Court did not require the criteria of 
exhaustion of ordinary remedies on the ground 
that the non-execution of the decision of stay of 
execution given by The Administrative Court of 
Ankara made it ineffective in this present case 
and held that the decision of blocking violated the 
freedom of expression. This judgment shows that 
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if a right protected by The European Convention 
on Human Rights is at stake, the non-execution 
of decision of stay of execution makes 
administrative courts ineffective and eliminates 
the requirement of exhaustion of application to 
administrative courts. 

Keywords: Twitter, right to constitutional 
complaint, stay of execution 

 

OLAY 

20 Mart 2014 tarihinde Telekomünikasyon İle-
tişim Başkanlığı “twitter.com” isimli internet sitesi-
ne erişimi tamamen engellemiştir. Erişim engel-
lemesi kararının gerekçesi olarak Twitter’ın Türk 
mahkemelerince verilen kararları uygulamaması 
ileri sürülmüştür. Bu kararın iptali ve yürürlüğünün 
durdurulması amacıyla Türkiye Barolar Birliği 
tarafından Ankara İdare Mahkemesine dava 
açılmıştır. Ankara 15. İdare Mahkemesi 25 Mart 
2014 tarihli kararında, Twitter’a erişimin tamamen 
engellenmesinin ifade ve haberleşme hürriyetini 
kısıtlayacak nitelikte olması ve uygulanması ha-
linde telafisi güç zararları doğurabilecek nitelikte 
olması sebebiyle yürürlüğünün durdurulmasına 
karar vermiştir. Bu kararın verildiği gün Anayasa 
Mahkemesine bir Twitter kullanıcı bireysel başvu-
ru talebinde bulunmuştur. Başvurucu Telekomü-
nikasyon İletişim Başkanlığının erişim engelleme-
si kararına karşı idari yargı yoluna başvurulması-
nın etkili bir yargı yolu olmadığı gerekçesine 
dayanarak bu başvuruyu yapmıştır. Anayasa 
Mahkemesi 2 Nisan 2014 tarihinde verdiği kara-
rında, idare mahkemesince verilen yürütmenin 
durdurulması kararının derhal uygulanması gere-
kirken uygulanmaması sebebiyle, idare mahke-
mesinde dava açmanın etkili bir başvuru yolu 
olmayacağı gerekçesiyle başvurunun kabul edi-
lebilirliğine karar vermiş ve URL bazlı erişim en-
gellemesi yerine tüm sitenin engellendiğini, oysa 
sitenin tamamen engellenmesinin ancak mahke-
me kararı ile mümkün olduğunu, dolayısıyla eri-
şime engelleme kararının kanuni dayanağının 
olmadığını ifade ederek, bu kararın Anayasanın 
26. maddesinde korunan ifade özgürlüğünün 
ihlali olduğu yönünde karar vermiştir. 

 

Ankara 15. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi 
Durdurma Kararı1 

“dava konusu işlemin “twitter.com” isimli inter-
net sitesine erişimin tamamen engellenmesine 
ilişkin olması, bu durumun Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 
ile güvence altına alınan ifade ve haberleşme 
hürriyetini kısıtlayabilecek nitelikte olması ve 
uygulanması halinde telafisi güç zarar doğurabi-
lecek nitelikte bulunması nedeniyle, davalı idare-

                                                 
1  Ankara 15. İdare Mahkemesi, E. 2014/511. 
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lerin savunması ve ara kararı cevabı alınıp ya da 
ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir 
karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yü-
rütülmesinin durdurulmasına...” 

 
Anayasa Mahkemesi Kararı2 
“26. Ülkemizde milyonlarca kullanıcısı olan bir 

sosyal paylaşım sitesine erişimin engellenmesinin 
bu kişilerin demokratik toplumun temellerinden 
olan ifade özgürlüğünü sınırlayıcı etkisi dikkate 
alındığında, bu tür sınırlamaların hukuka uygun-
luğunun acilen denetlenmesi ve hukuka aykırılık 
tespiti halinde sınırlamanı hemen kaldırılması 
demokratik hukuk devleti ilkesinden kaynaklanan 
bir zorunluluktur. Söz konusu idari uygulamaya 
ilişkin yukarıda belirtilen yürütmeyi durdurma 
kararına rağmen başvurucuların ihlal iddiasına 
konu olan twitter.com isimli siteye erişimin halen 
mümkün olmadığı görülmektedir. Sosyal medya-
da belli olay ve olgulara ilişkin olarak paylaşılan 
haber ve düşüncelerin zamanın geçmesiyle gün-
celliğini yitirip etki ve değerini kaybedebileceği 
açıktır. Bu durumda yargı kararının yerine getirile-
rek siteye erişimin ne zaman sağlanacağı konu-
sundaki belirsizliğin sürmesi karşısında ihlali ve 
olumsuz sonuçlarını ortadan kaldırmak bakımın-
dan etkili ve erişilebilir nitelikte bir koruma sağla-
dığının söylenemeyeceği ve böylece başvurucu-
ların idare mahkemesine başvurmalarının etkili 
bir yol olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.” 

 
Problematik 
İdari yargı yerlerince verilen yürütmenin dur-

durulması kararlarının uygulanmaması, yürütme-
nin durdurulması talep edilen davada idari yargı-
nın etkili bir iç hukuk yolu olma niteliğini kaldıra-
rak Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru 
yapılmasının önünü açabilir mi? 

 
Yürütmenin Durdurulması Kararlarının Ye-

rine Getirilmesi 
2577 sayılı İdari Yargılama Usul Kanunu’nun 

28. maddesine göre “Danıştay, bölge idare mah-
kemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve 
yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının 
icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis 
etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu 
süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden 
başlayarak otuz günü geçemez.” Madde sadece 
esasa ilişkin verilen kararları değil aynı zamanda 
yürütmenin durdurulması kararlarını da kapsamı-
na aldığından, idare yürütmenin durdurulması 
kararlarını davanın esası hakkındaki kararı bek-
lemeksizin uygulamalıdır. 

                                                 
2  Anayasa Mahkemesi, 2 Nisan 2014 tarih ve 

2014/3986 başvuru numaralı karar, RG, 3 Nisan 
2014, Sayı 28961. 

Bilindiği üzere idari işlemler hukuka uygunluk 
karinesinden yararlanmakta ve kural olarak idari 
işlemlere karşı iptal davası açılması işlemlerin 
yürütmesini durdurmamaktadır. İptal davası de-
vam ederken idare işlemi icra edebilmekte, dava-
nın sonucu beklememektedir. Davaların kısa süre 
içerisinde sonuçlandırılmadığı göz önünde bulun-
durulursa, yürütmenin durdurulması müessesesi 
olmadan yalnızca iptal davasının, idarenin huku-
ka uygunluğunu temin etmede etkisinin zayıf 
kalacağı ve özellikle idari işlemlerden menfaati ve 
hakkı etkilenenlere yeterli koruma sunamayacağı 
aşikârdır. Dolayısıyla yürütmenin durdurulması 
müessesesi iptal kararlarının gecikmesinden 
kaynaklanacak sakıncaları gidermek ve idari 
yargının etkinliğini sağlamak açısından son dere-
ce önemlidir.3 

Yürütmenin durdurulması kararlarının bu 
önemi karşısında hem kanun koyucu 2577 sayılı 
yasanın 28. maddesinde iptal davaları ile yürüt-
menin durdurulması kararları arasında ayrım 
yapmaksızın yürütmenin durdurulması kararları-
nın iptal kararlarını gibi uygulanması gerektiğini 
düzenlemiş hem de Danıştay yerleşik içtihatların-
da yürütmenin durdurulması kararlarının tıpkı 
iptal kararlarının uygulanmasında olduğu gibi, 
dava konusu işlemden önceki hukuki durumun 
tesis edilmesi gerekliliğine vurgu yapmıştır.4 

İdari yargı kararlarını uygulanması konusun-
da tartışma doğuran en önemli husus yargı 
kararının uygulanma süresidir. Madde metninde 
otuz günlük süre yer almasına rağmen bu süre-
nin idare için bir hak mı yoksa bir sınır mı olduğu 
tartışmalıdır. İdare genellikle otuz günlük süre-
nin kendisi için bir hak olduğunu ileri sürerek 
kararın tebliğinden itibaren otuz gün içerisinde 
dilediği bir gün kararı uygulayabileceğini iddia 
etmektedir. Oysa doktrin5 ve Danıştay içtihatları6 
bu sürenin azami sınır olduğunu ve kararın 
mümkün olan en erken şekilde uygulanması 
gerektiğini ifade etmektedir. 

Her iptal kararı ve yürütmenin durdurulması 
kararı aynı şekilde infaz edilmemektedir. Bazı 
kararların uygulanması birden çok işlemin yapıl-
masını gerektirebilir veya yapılması gereken 
işlemin hazırlık işlemleri belli bir sürenin geçme-
sini zorunlu kılabilir. Bu gibi durumlarda idare 
yargı kararını bu işlemler için gerekli makul bir 
süre içinde uygulamalıdır. Kanunda öngörülen 

                                                 
3  Turgut Candan, Açıklamalı İdari Yargılama Usulü 

Kanunu, Ankara, Adalet Yayınevi, 2012, s. 715. 
4  Danıştay 5. Dairesi, 11 Mart 1997 tarihli ve E. 

1996/2957, K. 1997/546 sayılı karar, (Palmiyeweb 
İçtihat Bilgi Bankası). 

5  Candan, s.727; Cemil Kaya, İdari Yargı Kararları-
nın Uygulanması Konusunda Danıştay’ın Yakla-
şımı, İstanbul, Legal Yayıncılık, 2011, s. 47. 

6  Danıştay 5. Dairesi, 28 Mart 1991 tarihli ve E. 
1988/2913, K. 1991/627 sayılı karar, (Palmiyeweb 
İçtihat Bilgi Bankası). 
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otuz günlük süre bu makul sürenin sınırını teşkil 
etmektedir. Hatta bazı kararlarında Danıştay 
yargı kararının uygulanabilmesi için otuz günden 
daha fazla bir sürenin gerektiği durumlarda otuz 
günü aşan uygulamayı da kabul edilebilir bulmak-
tadır.7 Ancak karar derhal uygulanabilir nitelikte 
bir karar ise karar derhal uygulanmalıdır. Madde 
metnindeki otuz günlük süreyi idareye bir hak 
olarak yorumlamak yargı kararının sağladığı 
korumayı zayıflatır ve hatta bazı durumlarda yargı 
kararını anlamsız hale getirebilir. 

 
Bireysel Başvuruların Kabul Edilebilirlik 

Koşulu Olarak Etkili İç Hukuk Yollarının Tüke-
tilmesi 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa 
Mahkemesinin koruma mekanizması olağan yargı 
yolları karşısında ikincil niteliktedir.8 Bu koruma 
mekanizmaları olağan yargı yollarının ardından 
devreye girmektedir. Bu özelliği dolayısıyla hem 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hem de Anaya-
sa Mahkemesi başvurucunun olağan başvuru 
yollarını tüketmesini ve bu mercilerin başvurucu-
nun hakkını korumaması hallerinde kendilerine 
başvuru yapılmasını şart koşmaktadır. Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 35. maddesi iç 
hukuk yollarını tüketilmesini kabul edilebilirlik 
koşulu olarak düzenlemişken, 6216 sayılı Anaya-
sa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri 
Hakkında Kanunun 45/2 maddesi kanunda öngö-
rülmüş idari ve yargısal başvuru yollarının tama-
mının bireysel başvuru yapılmadan önce tüketil-
miş olması gerektiğini düzenlemektedir. 

Bu maddede geçen iç hukuk yolları veya baş-
vuru yolları ifadeleri sıkı bir şekilcilikle yorumlan-
mamakta ve hem Avrupa İnsan Hakları Mahke-
mesi hem de Anayasa Mahkemesi bu ifadelerin 
yorumunda başvurucu lehine bir tutum takınarak 
esneklik getirmektedir. Bu bağlamda başvurucu 
hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne ve 
Anayasa Mahkemesi’ne başvurmadan önce yal-
nızca mevcut, erişilebilir ve etkili başvuru yollarını 
tüketmelidir.9 

Etkili başvuru yolu ile kastedilen hak ihlalini 
önleme ve ihlalden kaynaklanan zararları gider-
me konusunda ilgilinin talebini karşılayan ve 
ilgiliye bir çare sunabilen bir yargı yolu olması-
dır.10 Bir başka deyişle ilgili iç hukuk yolu veya 
yargı yolu başvurucuya davasını kazanabilme 
                                                 
7  Danıştay 5. Dairesi, 9 Şubat 2000 tarihli ve E. 

1998/4753, K. 2000/433 sayılı karar, (Palmiyeweb 
İçtihat Bilgi Bankası); Danıştay 5. Dairesi, 9 Şubat 
2000 tarihli ve E. 1997/1268, K. 2000/434 sayılı ka-
rar, (Palmiyeweb İçtihat Bilgi Bankası); Kaya, s. 49. 

8  Hüseyin Ekinci, “Anayasa Mahkemesine Bireysel 
Başvurularda Bir Kabul Edilebilirlik Koşulu Olarak 
‘Başvuru Yollarının Tüketilmesi’ Sorunu”, TAAD, Yıl 
3, Sayı 11, Ekim 2012, s. 3. 

9  Ekinci, s. 6. 
10  Ekinci, s. 7.  

ihtimalini ve bunun ardından hak ihlalinin gideril-
mesi imkânını sağlamalıdır.11 

Mahkeme bir başvuru yolunun etkili olup ol-
madığını ilgili başvuru yolunu bir blok halinde ele 
alıp değerlendirmemekte, her hak ihlali açısından 
ayrı değerlendirme yaparak, bir hak ihlali için 
etkili kabul etmediği bir başvuru yolunu başka bir 
hak ihlali için etkili kabul edebilmektedir.12 

Başvuru yolunun etkili kabul edilmediği haller 
mahkeme içtihatlarında zaman içerisinde somut-
laşmaktadır. Anayasa Mahkemesi’nin bireysel 
başvuru kabul usulü henüz yeni olduğundan bu 
konuda bir içtihat oluşmamakla birlikte Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi’nin kabul edilebilirlik 
koşulları konusunda yerleşik bir içtihadı bulun-
maktadır ve Anayasa Mahkemesi’nin bu içtihattan 
yararlanması ve bu içtihat paralelinde etkili olan 
ve olmayan başvuru yolları ayrımına gitmesi 
mümkündür. 

Nitekim başvurunun etkililiği konusundaki 
esneklik yalnızca Avrupa İnsan Hakları Mahke-
mesi tarafından kabul edilmemekte, bireysel 
başvuru yolunun kabul edildiği ülkelerde de bu 
esneklik uygulanmaktadır. Örnek vermek gere-
kirse, Federal Alman Anayasa Mahkemesi bi-
reysel başvurudan önce tüketilmesi gereken 
başvuru yollarının etkililiği konusunda kanun 
yolları tüketilse bile bir sonuç alınamayacağının 
bilinmesi kriterini geliştirmiştir. Güney Kore Ana-
yasa Mahkemesi de mevcut yolların tüketilme-
sinden herhangi bir sonuç alınamayacağının 
beklendiği hallerde başvuru yolunun etkili olma-
dığını kabul etmektedir.13 

 

Değerlendirme 

Türkiye’de idari yargı kararlarının uygulanma-
sında yaşanan problemler idare hukuku literatü-
ründe pek çok defa kendisine yer bulmuştur. 
İdare idari yargının verdiği iptal ve yürütmeyi 
durdurma kararları karşısında yargı kararlarını 
geç uygulama, gereği gibi uygulamama ve hiç 
uygulamama gibi tavır takınabilmektedir. Hatta 
bazı konularda verilen iptal kararlarının uygulan-
mayacağı yönünde hukuki düzenlemeler yapıldı-
ğına da şahit olunmaktadır. Bunun en son örneği 
6300 sayılı Bazı Kanunlar ile Kamu Gözetimi, 
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Ka-
nun’un 10. maddesiyle 4046 sayılı Özelleştirme 
Uygulamaları Hakkında Kanun’a eklenen ek 5. 
maddedir. Bu madde ile “…özelleştirme uygula-
maları sonucunda kuruluşların nihai devir söz-
leşmelerinin imzalanarak devir ve teslim işlemle-

                                                 
11  Kozacıoğlu v. Türkiye kararı, no: 2334/03, 19 Şubat 

2009, paragraf 39. 
12  Ekinci, s. 7.  
13  Ekinci, s. 9-10.  
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rinin tamamlanmasından sonra özelleştirme iş-
lemlerinin bütün sonuçlarıyla birlikte tamamlan-
mış bulunması, söz konusu kuruluşları devralan-
lar tarafından üretim, yatırım, modernizasyon, 
istihdam ve bunlara bağlı her türlü hukuki, ticari 
ve mali tasarruflarda bulunulması nedeniyle olu-
şacak fiili imkânsızlık karşısında geri dönüleme-
yecek bir yapının ortaya çıkması halinde yargı 
kararlarının uygulanmasına yönelik olarak, Ba-
kanlar Kurulu tesis edilecek iş ve işlemler konu-
sunda karar almaya yetkilidir.” hükmü getirilerek, 
Bakanlar Kurulu’na yargı kararlarını uygulamama 
yetkisi tanınmıştır. Ancak bu hüküm Anayasa 
Mahkemesi tarafından, Anayasanın 138. madde-
sine göre idarenin mahkeme kararlarını yerine 
getirmekle yükümlü olduğundan, kararı uygula-
mama gibi bir tercih hakkına sahip olmasının 
Anayasa aykırılık teşkil edeceği gerekçesiyle iptal 
edilmiştir.14 

Somut olayda ise idarenin yürütmenin durdu-
rulması kararını uygulamaması söz konusudur. 
Erişim engellenmesi kararının kaldırılması Tele-
komünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından 
derhal alınabilecek bir karar olmasına rağmen, 
ilgili kurum 2577 sayılı yasanın 28. maddesinde 
kararı uygulamak için 30 günlük sürenin tanındı-
ğını ifade etmiş, ayrıca siyasiler tarafından, 
Twitter’ın Türkiye Devletinin taleplerini karşılaya-
na kadar erişimin açılmayacağı yönünde beya-
natlar verilmiştir. Dolayısıyla yürütmenin durdu-
rulması kararına karşı bir direnç idare tarafından 
ortaya konmuştur. 

Yürütmenin durdurulması kararına karşı bir di-
renç ortaya konulması ve bunun Twitter’ın talep-
lere cevap vermesi şartına bağlı tutulması, iptal 
davası sonunda verilmesi muhtemel bir iptal 
kararının da uygulanmama ihtimalini kuvvetlen-
dirmektedir. Bu durum idare mahkemeleri önünde 
davaya devam etmenin etkili bir sonuç doğurma-
yacağının göstergesidir. Nitekim Anayasa Mah-
kemesi de bu gerekçe ile bireysel başvuruyu 
kabul edilebilir bulmuştur. 

Bu kararın ardından, idare mahkemelerinin 
verdiği yürütmeyi durdurma kararlarının icrasına 
gösterilen direnç, somut olayda idari yargının 
etkili bir yol olmadığı düşüncesini ve idari yargının 
etkinliğinin ortadan kalkması sonucunu doğura-
caktır. Dolayısıyla örnek vermek gerekirse, bir 
kamulaştırma kararına karşı açılan iptal davasın-
da verilen yürütmenin durdurulması kararının 
uygulanmaması halinde, kanaatimce davacı bu 
uygulamama halinin iptal kararına da sirayet 
edebileceğini ileri sürerek Anayasa mahkemesine 
doğrudan bireysel başvuru yapabilecektir. 

Yürütmenin durdurulması kurumunun idari 
yargıda varlık sebebini göz önünde bulundurarak, 

                                                 
14  Anayasa Mahkemesi, 3 Ekim 2013 tarihli ve E. 

2012/73, K. 2013/103 sayılı karar, RG, 27 Mart 
2014, Sayı 28954.  

yasalarla yürütmenin durdurulması kararı veril-
mesinin engellendiği hallerde, idari yargının dava 
tarihinden uzun bir süre, bir başka deyişle iş işten 
geçtikten sonra vereceği iptal kararının davacıya 
bir çare sunmayacağı durumlarda da doğrudan 
Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapıl-
ması kanaatimce doğru olacaktır. Elbette bu 
yorum telafisi imkânsız zararların doğma ihtimali 
taşıyan davalara ilişkin olarak yapılmaktadır. Zira 
bu durumlarda iptal kararının uygulanmasına 
idare tarafından bir direnç gösterilmese bile iptal 
davası başvurucu için bir çare sunmamaktadır. 
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6360 SAYILI KANUNUN 
GETİRDİĞİ YENİLİKLER 

Innovations of 6360 numbered Law 

 

Arş. Gör. Mehmet Fatih GÜRKAN ∗ 

 

ÖZET 

12 Kasım 2012 tarihli 6360 sayılı Kanun ve 14 
Mart 2013 tarihli 6447 sayılı Kanun ile ülkemizde 
bulunan mevcut 16 büyükşehir belediyesine 14 
büyükşehir belediyesi daha eklenmiştir. Yapılan 
düzenleme kamuoyunun görüşü alınmadan, ciddi 
bir biçimde tartışılmadan ve toplumsal bir alt yapı 
hazırlanmadan TBMM’de kanunlaşmıştır. 

6360 sayılı Kanun ile büyükşehir belediyeleri-
nin yetki alanı genişletilmiş, il idare sınırı olarak 
öngörülmüştür. Bu düzenlemenin yanında belirti-
len 30 büyükşehir belediyesinde il özel idaresi 
kaldırılmış, köyler ve belde belediyeleri mahalle 
niteliğini alarak tüzel kişilik vasfını yitirmiştir. 

Çalışmada 6360 sayılı Kanun ile mahalli ida-
relere ilişkin ekonomik, sosyal ve idari düzenle-
melere yer verilmiştir. Yapılan düzenlemelerin 
bazılarının mahalli idare yönetimi bakımından 
elzem olmasına rağmen, bir çok düzenlemenin 
Anayasa’ya aykırı olmasının yanında ülkenin 
üniter yapısına zarar vereceği ve vatandaşlara 
götürülecek hizmetlerin koordinasyonu ve plan-
lamasında bir takım sıkıntılara neden olacağı 
açıktır. 

Anahtar Kelimeler: 6360 sayılı Kanun, Yeni 
Büyükşehir Yasası, 6360 sayılı Kanun’un Getirdi-
ği Yenilikler. 

 

ABSTRACT 

With the 6360 numbered law dated 12 March 
2012 and the 6447 numbered law dated 21 
March 2013, 14 metropolitan municipalities were 
added to the existing 16 metropolitan 
municipalities. Without editing the opinion of the 
general public, discussing it seriously and 
preparing a social infrastructure, the regulation 
was legalized in the parliament. 

With the 6360 numbered law, the jurisdiction 
of the metropolitan municipalities was expanded 
and the provincewas envisaged as the civilian 

                                                 
∗  Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku 
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administration border. Besides this regulation, the 
special provincial administrations were removed 
in the 30 metropolitan municipalities and the 
villages, town municipalities lost their legal 
personality attributes by esteeming them as 
neighborhood. In the study; economic, social and 
administrative regulations related to the local 
authorities were included. 

Despite the fact that some of the regulations 
are critical for the local authorities, it is apparent 
that, in addition to being unconstitutional, the 
regulations will damage the country’s unitary 
structure and cause a number of troubles in the 
coordination and planning of some services 
forthe citizens. 

Keywords: 6360 numbered Law, New 
Metropolitan Law, Innovations of 6360 numbered 
Law. 

 

GİRİŞ 

12 Kasım 2012 tarihli 63601 sayılı On Üç İlde 
Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurul-
ması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar-
namelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 
14 Mart 2013 tarihli 64472 sayılı On Üç İlde Bü-
yükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması 
İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararname-
lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da Deği-
şiklik Yapılması Hakkında Kanun’un yürürlüğe 
girmesi ile mevcutta var olan 16 büyükşehir bele-
diyesine3 ayrıca 14 büyükşehir belediyesi4 daha 
eklenmiştir. 6360 sayılı kanun tasarısı Türkiye 
Belediyeler Birliği’nin görüşleri alınarak, İç İşleri 
Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tara-
fından hazırlanmış ve TBMM’de büyük tartışma-
ların yaşandığı bir genel kurul toplantısında ka-
nunlaşmıştır5. 

6360 sayılı Kanun’un anayasal dayanağı 127. 
maddenin 3. fıkrasının son cümlesidir. 1982 Ana-
yasası’nın 127. maddesinin 3. fıkrasının son 
cümlesi “Kanun, büyük yerleşim merkezleri için 
özel yönetim biçimleri getirebilir” şeklindedir. Söz 
konusu maddede değinildiği üzere Anayasamız 
kanun’la özel yönetim biçimlerinin öngörülebile-
ceğini öngörmüştür. Ancak Anayasada belirtilen 
özel yönetim biçimleri sadece büyük yerleşim 
merkezleri içindir. 6360 sayılı Kanun’un Anaya-
sa’nın 127. maddesine uygunluğu son derece 

                                                 
1  RGS. 28489. 
2  RGS. 28595.  
3  Adana, Adapazarı, Ankara, Antalya, Bursa, Diyar-

bakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Kocaeli, Kon-
ya, İstanbul, İzmir, Kayseri, Mersin, Samsun.  

4  Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, 
Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Ordu, Tekirdağ, 
Trabzon, Şanlıurfa, Van. 

5  KILCA, Hasan, “Yeni Büyükşehir Kanunu’nun Getir-
dikleri”, Konya Barosu Dergisi, Y. 40, S. 23, s. 86.  
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tartışmalıdır. Söz konusu tartışmalar özellikle yeni 
kurulan büyükşehir belediyelerinin ne ölçüde 
büyük yerleşim merkezi olarak öngörülebileceği-
ne ilişkindir. 6360 sayılı Kanun’un Anayasaya 
uygunluğu ileriki bölümlerde detaylı bir şekilde 
incelenecektir6. 

Anayasamızın 127 maddesinin 3. fıkrasına 
paralel olarak büyükşehir yönetimlerine ilişkin ilk 
düzenleme 1984 yılında 195 sayılı kanun hük-
münde kararname olarak çıkarıldıktan sonra 
kanunlaşan 3030 sayılı Kanun’dur7. Söz konusu 
kanunla büyükşehir yönetiminin hukuki statüsü ve 
hizmetin yürütülmesine ilişkin düzenlemelere yer 
verilmiş, ayrıca Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde 
büyükşehir belediyesi kurulmuştur8. 

2004 yılında 3030 sayılı Kanun yerine, 
büyükşehir belediyesi yönetiminin hukuki statü-
sünün düzenlenmesi ve büyükşehirlerdeki hiz-
metlerin yürütülmesi için 5216 sayılı Büyükşehir 
Belediyesi Kanun’u çıkarılmıştır9. 5216 sayılı 
Kanun ile ayrıca İstanbul ve Kocaeli Büyükşehir 
Belediyelerinin sınırları il idare sınırı olarak öngö-
rülmüştür. 6360 sayılı Kanun ile bu düzenlemenin 
mevcut 16 büyükşehir belediyesinin yanı sıra yeni 
kurulacak 14 büyükşehir belediyesi için de uygu-
lanacağı öngörülmüştür. 

6360 sayılı Kanun’un yürürlüğe giriş tarihi ku-
ral olarak yayımı tarihidir. Ancak 6360 sayılı Ka-
nun’un 36. maddesinin 1. fıkrasının a bendinde 
kanunun bazı hükümler de yürürlülük tarihinin ilk 
mahalli idareler genel seçiminde olacağına ilişkin 
bir düzenlemeye yer verilmiştir. Bu bakımdan 36. 
maddesin 1. fıkrasında belirtilen hükümlerin yü-
rürlülük tarihi kanunun yayını tarihinden sonraki 
ilk mahalli idareler genel seçimidir (Mart 2014). 

Pek çok ülkede etkin, etkili, vatandaş odaklı, 
hesap verilebilen, katılımcı, saydam ve olabildi-
ğince yerel bir yönetim anlayışı kamu yönetimi 

                                                 
6  Ayrıntılı bilgi için Bkz. s. 10, 11.  
7  ODYAKMAZ, Zehra - KAYMAK, Ümit - ERCAN, 

İsmail, Anayasa Hukuku İdare Hukuku, 11. B, 
Temmuz 2010, s. 457.  

8  3030 sayılı Kanun’u takip eden yıllarda; 19.06.1986 
tarih ve 19139 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 
3306 sayılı Kanun’la Adana, 27.06.1987 tarih ve 
19500 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 3391 
sayılı Kanun’la Bursa, 27.06.1987 tarih ve 19500 
sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 3398 sayılı Ka-
nun’la Gaziantep, 27.06.1987 tarih ve 19500 sayılı 
Resmi Gazete’de Yayımlanan 3399 sayılı Kanun’la 
Konya, 14.12.1988 tarih ve 20019 sayılı Resmi Ga-
zete’de Yayımlanan 3508 sayılı Kanun’la Kayseri, 
09.09.1993 tarih ve 21693 sayılı Resmi Gazete’de 
Yayımlanan 504 sayılı Kanun Hükmünde Kararna-
me ile Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, İz-
mit, Mersin ve Samsun, 06.03.2000 tarih ve 23985 
sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 593 sayılı Ka-
nun Hükmünde Kararname ile de Sakarya ilinde 
büyükşehir belediyesi kurulmuştur. 

9  YILDIRIM, Ramazan, İdare Hukuku Dersleri I, 
Güncelleştirilmiş 4. B, Konya, 2012, s. 113. 

reformlarına yön vermektedir. Mahalli idareler10 
vatandaşların demokratik hayata katılımını sağla-
yacak en önemli etkendir. Bu bakımdan mahalli 
idarelerin sürekli geliştirilmesi ve daha demokratik 
bir hale getirilmesi için gerekli düzenlemelerin 
yapılması gerekmektedir11. Vatandaşların kamu 
yönetimine daha çok katılmalarının sağlanması 
ise ancak daha demokratik ve daha gelişmiş bir 
mahalli idareler kanunu ile mümkündür. 

Mahalli idari yönetimlerinin başarılı olması, 
gerekli planlama ve koordinasyonun sağlanması 
ve ölçek ekonomisinin yeterince yararlanılması 
sonucunda kaynak israfının minimize edilerek 
vatandaşlara daha iyi hizmet sunulması ile müm-
kündür. Bu bakımdan 6360 sayılı Kanun’un ya-
pılmasındaki en önemli amaç; vatandaşlar için 
hizmet kalitesini geliştirerek vatandaş memnuni-
yetini arttırmak ve vatandaşların kamu yönetimine 
daha fazla katılımını sağlamaktır. Ayrıca 6360 
sayılı Kanun ile vatandaşlara etkin hizmet sunu-
labilmesini sağlamak amacıyla yönetimlere gön-
derilen ödeneklerde artış sağlanmıştır. 

6360 sayılı Kanun’un genel gerekçesinde Ka-
nunun amacı “mevcut yerel yönetim yapısı ile 
yerel nitelikteki kamu hizmetlerinin etkin ve verim-
li bir şekilde sunulması olanağı kalmayan bazı 
illerde, bu hizmetlerinin vatandaşlarımızın artan 
beklentilerini karşılayabilecek nitelik ve kabiliyetle 
donatılmış, ideal ölçekte etkin hizmet sunma 
potansiyeline sahip yerel yönetimlerin sağlanma-
sı” olarak ifade edilmektedir12. 

Kentleşmenin ulaştığı boyutlar ile bölgesel ka-
rakterdeki bazı hizmetlerin önem kazanmasıyla 
ortaya bir takım kurumlar çıkmıştır. Bu kurumlara 
dünyada; Amerikan mahalli politikalarında yer 
alan metropolitan alanlar ve dünyanın değişik 
yerlerinde öngörülen özel bölgeler ile ülkemizdeki 
büyükşehir belediyeleri örnek olarak verilebilir13. 
İngilizcede metropol olarak nitelendirilen büyük 
yerleşim merkezleri, dilimizde “büyükşehir” veya 
“anakent” terimleriyle ifade edilmektedir14. 

Ülkemizde yaşayan nüfusun kentlerde yoğun-
laşması mahalli idarelerden beklenen hizmet 
talebini ve maliyetini arttırmıştır. Kentlerdeki nü-
fus oranının artmasıyla özellikle konut ve trafik 
gibi alanlardaki maliyet de artmıştır. Bu nedenle 
bu tür yerleşim yerlerinin sorunları kent düzeyin-

                                                 
10  GÜLER, Birgül Ayman, Yerel Yönetimler, 2. B, 

Ankara, Mart 1998, s. 259.  
11  6360 sayılı Kanunun Genel Gerekçesi, YD: 24, 

YY: 3, SS: 338, s. 8. www.tbmm.gov.tr/ 
develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanun
lar_sira_no=111710 (e.t. 04.04.2013). 

12  6360 sayılı Kanun’un Genel Gerekçesi, s. 26.  
13  NADAROĞLU, Halil, Mahalli İdareler, Yenilenmiş 

5. B, İstanbul, 1994, s. 111.  
14  YILDIRIM, Ramazan, “Diyarbakır’da İlçesiz İlçe 

Belediyeleri ya da Alt Kademe Belediyeleri”, Diyar-
bakır’ın Kentsel Sorunları Sempozyum’u, 5-6 
Mayıs 1997, s. 2. 
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de kalmamakta, bu sorunlara ulusal düzeyde 
çözüm aramak gerekmektedir15. 

6360 sayılı Kanun’la toplamda 30’a ulaşan 
büyükşehirlerdeki il özel idareleri kaldırılmaktadır. 
Ayrıca il özel idaresinin kaldırılmasıyla söz konu-
su 30 büyükşehir belediyesinin sınırları il idare 
sınırı haline gelmektedir. Bu bağlamda 
büyükşehirlerdeki köyler ve belde belediyeleri 
kaldırılmakta ve mahalle olarak öngörülmektedir 
ve bu büyükşehirlerdeki ilçeler de büyükşehir ilçe 
belediyelerine dönüştürülmektedir. 

Yukarıda sözü edilen 6360 sayılı Kanun ile 
yapılan önemli değişikliklerin bazılarıdır. Görül-
düğü üzere 6360 sayılı Kanun ile Türk İdare Hu-
kuku’nun mahalli idarelere ilişkin önemli bir bölü-
mü değişmektedir. Söz konusu değişikliğin 30 
büyük ilde yaşayanları ilgilendirdiği ve bunun 
Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde seksenini 
kapsadığı dikkate alındığında, yapılan değişikliğin 
ne kadar önemli olduğu gözükmektedir. 

6360 sayılı Kanun ile getirilen bir çok yenilik 
olmakla beraber, 6360 sayılı Kanun’un bazı mad-
delerinde özellikle anayasaya aykırı olduğu yö-
nünde önemli eleştiriler getirilmektedir. Ayrıca 
6360 sayılı Kanun’un mahalli idarelerin yönetimi-
nin ne kadar demokratikleşmesine yarar sağlaya-
cağı ve ne kadar hizmet sunumunu kolaylaştıra-
cağı tartışılmaktadır. Bu bağlamda söz konusu 
düzenlemenin anayasaya aykırılık ve yerindelik 
eleştirilerinin açığa kavuşması gerekmektedir. 

 

I. 6360 SAYILI KANUN’UN İDARİ BAKIM-
DAN GETİRDİĞİ YENİLİKLER 

A. Büyükşehir Belediye Sınırlarının De-
ğişmesi 

6360 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce 
5216 sayılı Kanun’un 3. maddesinin a bendi Bü-
yükşehir belediyesini “En az üç ilçe veya ilk ka-
deme belediyesini kapsayan, bu belediyeler ara-
sında koordinasyonu sağlayan; kanunlarla verilen 
görev ve sorumlulukları yerine getiren, yetkileri 
kullanan; idari ve mali özerkliğe sahip ve karar 
organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan 
kamu tüzel kişisi” şeklinde tanımlamaktaydı16. 

Ayrıca 5216 sayılı Kanun’un geçici 2. madde-
sinde “...büyükşehir belediye sınırları, İstanbul ve 
Kocaeli ilinde, il mülki sınırıdır. Diğer büyükşehir 
belediyelerinde, mevcut valilik binası merkez 
kabul edilmek ve il mülki sınırları içinde kalmak 
şartıyla, nüfusu bir milyona kadar olan 
büyükşehirlerde yarıçapı yirmi kilometre, nüfusu 
bir milyondan iki milyona kadar olan 
büyükşehirlerde yarıçapı otuz kilometre, nüfusu 
iki milyondan fazla olan büyükşehirlerde yarıçapı 
                                                 
15  ATAY, Ender Ethem, İdare Hukuku, Güncelleştiril-

miş 2. B, Ankara, 2009, s. 322.  
16  ATAY, s. 325. 

elli kilometre olan dairenin sınırı büyükşehir bele-
diyesinin sınırını oluşturur” hükmü ile büyükşehir 
belediyelerinin sınırları belirlenmişti. Bu ifadeden 
de anlaşılacağı üzere İstanbul ve Kocaeli Büyük-
şehir Belediyelerinin sınırları il idare sınırı olmakla 
beraber, diğer büyükşehir belediyelerinin sınırları 
nüfuslarına göre öngörülen yarı çap dikkate alına-
rak belirlenecekti. 

6360 sayılı Kanun’la; söz konusu büyükşehir 
belediyesi tanımı “Sınırları il mülki sınırı olan ve 
sınırları içerisindeki ilçe belediyeleri arasında 
koordinasyonu sağlayan; idarî ve malî özerkliğe 
sahip olarak kanunlarla verilen görev ve sorumlu-
lukları yerine getiren, yetkileri kullanan; karar 
organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan 
kamu tüzel kişisi” olarak değişmiştir. Aynı şekilde 
6360 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce 5216 
sayılı Kanunun 5. maddesinde büyükşehir beledi-
yesi sınırları, adını aldığı büyükşehir belediye 
sınırı olduğu belirtilmişti. Ancak 6360 sayılı Ka-
nun ile söz konusu hüküm “Büyükşehir belediye-
lerinin sınırları, il mülki sınırlarıdır” şeklinde de-
ğişmiştir17. 

6360 sayılı Kanun ile büyükşehir belediyesinin 
tanımı yapılırken, büyükşehirlerin sınırları il idare 
sınırları olarak değişmiştir. Büyükşehirin sınırları-
nın il idare sınırları olmasıyla, 5216 sayılı Büyük-
şehir Belediyesi Kanunu’nun 7. maddesinde 
sayılan görev ve yetkilerin kapsadığı alan da 
genişlemiştir. 

6360 sayılı Kanun ile büyükşehir belediyesinin 
sınırının il idare sınırı olmasıyla, Kanun’un yayın-
lanmasından sonraki ilk mahalli idareler genel 
seçimiyle kanunda belirtilen 30 büyükşehir bele-
diyesinin olduğu il sınırlarındaki il özel idareleri 
kalkacak, ilçe belediyeleri büyükşehir ilçe beledi-
yesine dönüştürülecek, köy ve beldeler de 
büyükşehir belediyesinin mahallesi haline gele-
ceklerdir. 

6360 sayılı Kanun’un Genel Gerekçesi’nde 
büyükşehir belediyelerinin il sınırında hizmet 
üretecek olmasına ilişkin bir takım yararlar belir-
tilmiştir18: 

“a. Geniş ölçekte hizmet üreten yerel yönetim 
birimleri gelişmiş teknolojilerle donatılabilecektir. 

b. Geniş ölçekte hizmet üretecek bu yönetim-
lerde nitelikli teknik personel istihdam edilebile-
cek, ayrıca iş gücü uzmanlaşacağından verimlilik 
artışı sağlanacaktır. 

                                                 
17  GÖZLER, Kemal - KAPLAN, Gürsel, İdare Hukuku 

Dersleri, 13. B, Bursa, Ocak 2013, s. 206; ÇAĞ-
LAYAN, Ramazan, İdare Hukuku Dersleri, Ankara, 
2013, s. 141; AKYILMAZ, Bahtiyar / SEZGİNER, 
Murat / KAYA, Cemil, Türk İdare Hukuku, B. 4, 
Ankara, 2013, s. 321; GÖZÜBÜYÜK, A. Şeref / 
TAN, Turgut, İdare Hukuku (Genel Esaslar), C. I, B. 
9, Ankara 2013, s. 250.  

18  6360 sayılı Kanunun Genel Gerekçesi, s. 7.  
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c. Geniş ölçekli yerel birimlerden oluşan yerel 
yönetim sistemi, merkezden gönderilecek kay-
nakların etkin kullanımını sağlayacaktır. 

d. İl sınırları içinde bütünleştirilmiş yerel yöne-
tim birimleri arasında kaynakların kullanımı ve 
sahip olunacak imkanlar acısından daha adil bir 
yapı ortaya çıkabilecektir”. 

6360 sayılı Kanun gerekçesinde büyükşehir 
belediyesinin sınırlarının il idare sınırları olarak 
düzenlenerek, geniş ölçekte verimliliği arttıraca-
ğından bahsedilmektedir. Ancak genel gerekçe-
deki pozitivist anlayışın aksine bir takım tereddüt-
lerimiz yer almaktadır19. 

Büyükşehir belediyesinin sınırının il idare sını-
rı olması sonucunda; 

a. İl sınırı ile çevrili coğrafi alanda yapılacak 
hizmetin koordinasyonu nasıl sağlanacaktır? 
6360 sayılı Kanun’a kadar, il merkezi dışında bu 
koordinasyonu sağlayan il özel idaresinin (İstan-
bul ve Kocaeli hariç) tüm yükünün üstesinden 
gelinebilecek mi? 

b. İl merkezinde yaşayan ile il merkezinden 
uzak bir belde veya köyde yaşayan vatandaşın 
müşterek ihtiyacı benzer midir? Örneğin; köyde 
çiftçilik yapan bir çiftçi ile büyükşehir merkezinde 
yaşayan bir memurun ihtiyaçları müşterek sayıla-
bilir mi? 

c. Merkezden uzak bir köylünün ihtiyaçları 
noktasında büyükşehir meclisi karar alırken, söz 
konusu ihtiyaç hakkında ne kadar bilgiye vakıf 
olabilir? Meclis üyelerinin büyükşehir belediyesi 
sınırları içindeki her bir köyden veya beldeden 
haberdar olması mümkün müdür? 

d. Nüfus yapısının çoğunluğu il merkezi dışın-
da olan illerde büyükşehir belediye meclisinin 
seçimi ne kadar demokratik olacaktır? Bu durum-
da meclisteki üye sayısında, il nüfusunu temsil 
eden üyeler azınlık durumuna düşecektir. Böyle 
bir belediyede oturan insanların karar organları-
nın kendileri tarafından seçilerek oluşturulmaması 
anayasaya aykırı değil midir20? 

e. Polis ile Jandarma arasındaki görev ve so-
rumluluk nasıl tayin edilecektir? Eğer kanunda 
belirtilen il idare sınırları içinde polis görevli ola-
cak ise; polis teşkilatının personel ve mühimmatı 
bu görev için yeterli midir21? 

f. Merkezden kaynak gönderimi nasıl ekono-
mik olacak? Örneğin; Antalya Büyükşehir Beledi-
yesine 150 km uzaklıktaki bir köyün her ihtiyacı 
için merkezden kaynak sağlanması ne derece 
ekonomiktir? 

                                                 
19  GÖZLER, Kemal, “6360 Sayılı Kanun Hakkında 

Eleştiriler”, s. 18. www.idare.gen.tr (e.t. 
01.04.2013). 

20  GÖZLER, Eleştiriler, s. 10.  
21  GÖZLER, Eleştiriler, s. 29.  

6360 sayılı Kanun ile büyükşehir belediyesinin 
sınırlarının il idare sınırları olarak değiştirilmesiyle 
polis ve jandarmanın yetki alanına ilişkin uyuşmaz-
lıklar çıkacaktır. 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, 
Görev ve Yetkileri Kanunu’nun 10. maddesinde 
jandarmanın görev sahası “Jandarmanın genel 
olarak görev ve sorumluluk alanı; Polis görev sa-
hası dışı olup, bu alanlar il ve ilçe belediye hudutla-
rı haricinde kalan veya polis teşkilatı bulunmayan 
yerlerdir” şeklinde belirtilmiştir. Polisin yetki alanı 
2009 yılında yayınlana Bakanlar Kurulu kararın-
da22 “Esas olarak il ve ilçe belediye sınırları içinde-
ki bölge polisin sorumluluk alanını; il ve ilçe beledi-
ye sınırları dışında kalan bölge ise jandarmanın 
sorumluluk alanını oluşturur” şeklinde belirtilmiştir. 
6360 sayılı Kanun ile büyükşehir belediyesinin 
sınırlarının il idare sınırı olarak düzenlenmesiyle 
polisin yetki alanı Bakanlar Kurulu kararına göre 
büyükşehir belediye sınırı ile aynı olmuştur. Ancak; 
emniyet teşkilatı bu kadar geniş bir alanda faaliyet-
te bulanabilecek personele sahip midir? Ayrıca 
emniyet teşkilatındaki personelin eğitimi ve envan-
teri bu alanlarda faaliyet göstermeye uygun mu-
dur23? Ülkemizin taşra bölgelerinde devam eden 
terör ve buna benzer faaliyetler göz önüne alındı-
ğında emniyet teşkilatının yetersiz kalacağı açıktır. 
Bu nedenle jandarmanın görev alanına ilişkin, 
6360 sayılı Kanun’un öngördüğü 30 Büyükşehir’e 
mülki sınırlarında görev yapabileceğine ilişkin 
istisnalar getirilmesi gerekmektedir. 

6360 sayılı Kanun ile büyükşehir belediyeleri-
nin sınırı il idare sınırları haline gelmesi, 6360 
sayılı Kanun’un genel gerekçesinde anayasal 
dayanağı olarak öngörülen 127. maddeye uygun 
mudur? 

MADDE 127: Mahalli İdareler 

Mahalli idareler; il, belediye veya köy halkının 
mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organ-
ları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafın-
dan seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileridir. 

Anayasa’nın 127. maddesinin başlığı ve ta-
nımlamasındaki ifade Mahalli İdarelerdir. Ayrıca 
“kamu tüzel kişilikleridir” ifadesinde de çoğul 
yapıda kullanılmıştır. Öncelikle anayasa il, bele-
diye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaç-
larının karşılanması için üç ayrı mahalli idare 
öngörmüştür. Anayasa’nın yazımında, madde 
başlığının ve tanımlamada çoğul ekinin kulla-
nılması mahalli müşterek ihtiyaçların sağlanma-
sında birden fazla mahalli idarenin öngörülmesi-
ne neden olmuştur. Anayasa üç çeşit mahalli 
idare öngörmesinin sebebi, bu üç farklı mahalli 
idarede yaşayan insanların mahalli müşterek 
ihtiyaçların birbirinden farklı olmasıdır24. Dolayı-

                                                 
22  25/03/2009 - 2009/14809 B.K. Yön./1. md.  
23  GÖZLER, Eleştiriler, s. 29.  
24  GÖZLER, Eleştiriler, s. 8; DERDİMAN, R. Cengiz, 

“Türkiye’de Büyükşehir Belediyelerinin ve Bu Bele-
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sıyla 6360 sayılı Kanun ile, anayasada öngörü-
len üç farklı mahalli idarenin tek bir mahalli ida-
rede birleşmesi Anayasa’nın 127. maddesinin 1. 
fıkrasına aykırıdır. 

Anayasa 127/3/son cümlesi “Kanun, büyük 
yerleşim merkezleri için özel yönetim biçimleri 
getirebilir” şeklindedir. Söz konusu ifade dikkatli 
bir şekilde incelendiğinde özel yönetim biçimleri-
nin herhangi bir yerleşim yerinde değil, sadece 
büyük yerleşim merkezlerinde düzenlenebileceği 
anlaşılmaktadır. Büyük yerleşim merkezinden 
kasıt metropol25 olarak nitelendirilen yerlerdir. 
6360 sayılı Kanun ile büyükşehir haline getirilen 
62.635 nüfuslu26 Muğla ilinin veya 88.054 nüfus-
lu27 Mardin ilinin ne ölçüde metropol olarak nite-
lendirilebileceği tartışmalıdır. Bir yerleşim yerinin 
büyükşehir olarak nitelendirilebilmesi için büyük 
olmasının yanında ayrıca merkez niteliğinde 
olması gerekir. Başka bir deyişle kısmen İstan-
bul’da olduğu gibi il mülki sınırlarının neredeyse 
tamamının yerleşim alanı olması ve bu yerleşim 
alanlarının merkezi nitelikte olması, aralarında 
büyük boşlukların olmaması gerekmektedir. Yer-
leşim yerleri arasındaki mesafeler kanun koyucu-
nun iradesiyle makul bir ölçü belirlenerek tespit 
edilebilir. Ancak bu 6360 sayılı Kanun’da 
büyükşehir belediye sınırlarının il idare sınırı 
haline getirilmesi anayasadaki büyük yerleşim 
merkezi ifadesine aykırıdır. Kısmen merkezi yer-
leşim yeri tanımı İstanbul ve Kocaeli için öngörü-
lebilir niteliktedir ki; İstanbul ve Kocaeli Büyükşe-
hir Belediyelerinin sınırının il idare sınırı olması 
6360 sayılı Kanun ile değil, 10 Temmuz 2004 
tarihli 5216 sayılı Kanun’un geçici 2. maddesiyle 
olmuştur28. 

Bir büyükşehir belediyesinin sınırı ancak aşırı 
şehirleşme nedeniyle şehirle birleşmiş ve fiilen 
şehrin bir parçası haline gelen yerleşim yerlerini 
kapsaması halinde anayasaya aykırı olmaz29. 
Örneğin Antalya ilinin Aksu Belediyesinin 
büyükşehir belediyesinin görev alanına girmesi 
anayasaya aykırı değildir. Çünkü Aksu Belediye-
si, Antalya il merkezi ile birleşmiş ve fiilen şehrin 
bir parçası haline gelmiştir. Ancak Antalya il mer-
kezi ile Gündoğmuş ilçesi arasındaki 163 km’nin 
tamamen yerleşim yeriyle dolu olduğu ve Gün-
doğmuş ilçesinin Antalya merkezi ile fiilen birleş-
tiği iddia edilemez. 

                                                                    
diyelerin Yapılarındaki Yeni Değişikliklerin Anaya-
saya Uyumu Sorunu”, SDÜHFD, C. 2, S. 1, Y. 
2012, s. 56.  

25  POYRAZ, Vefa, Cumhuriyetin Ellinci Yılında 
İstanbul’un İdari Sorunları Semineri, İÜHF İdare 
Hukuku ve İdare İlimleri Enstitüsü, İstanbul, 1973, 
s. 14.  

26  http://tuikapp.tuik.gov.tr/adnksdagitapp/adnks.zul 
(e.t 04.04.2013).  

27  http://tuikapp.tuik.gov.tr/adnksdagitapp/adnks.zul 
(e.t 04.04.2013).  

28  GÖZLER, Eleştiriler, s. 12.  
29  GÖZLER, Eleştiriler, s. 6.  

B.Yeni Kurulan Büyükşehir Belediyeleri 

12 Kasım 2012 tarihli 6360 sayılı Kanun’un 1. 
maddesinin 1. fıkrasında 13 il belediyesi 
büyükşehir belediyesi haline gelmiştir. 6360 sayılı 
Kanun’un 1. maddesinin 1. fıkrasında; “Aydın, 
Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kah-
ramanmaraş, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, 
Şanlıurfa ve Van illerinde ..... aynı adla 
büyükşehir belediyesi kurulmuş ve bu illerin il 
belediyeleri büyükşehir belediyesine dönüştürül-
müştür” hükmüne göre büyükşehir belediye sayı-
sı 29’dur30. Ancak 14.03.2013 tarihli 6447 sayılı 
Kanun ile 6360 sayılı Kanun’un 1. maddesinin 1. 
fıkrasına ek ibare konarak Ordu ilinde de 
büyükşehir belediyesi kurulmuş ve Ordu ilinin de 
il belediyesi büyükşehir belediyesine dönüştürül-
müştür. Böylece 6360 sayılı Kanun’daki son de-
ğişiklikle beraber Türkiye Cumhuriyeti’ndeki 
büyükşehir belediye sayısı 30 olmuştur. 

6360 sayılı Kanun’dan önce bir il belediyesi-
nin büyükşehir belediyesine dönüştürülmesi; 
5216 sayılı Kanun’u 4. maddesindeki “Belediye 
sınırları içindeki ve bu sınırlara en fazla 10.000 
metre uzaklıktaki yerleşim birimlerinin son nüfus 
sayımına göre toplam nüfusu 750.000’den fazla 
olan il belediyeleri, fiziki yerleşim durumları ve 
ekonomik gelişmişlik düzeyleri de dikkate alına-
rak, Kanun’la büyükşehir belediyesine dönüştü-
rülebilir” hükmüne bağlanmıştı. Bu hükme göre, 
belediyeler ancak; belediye sınırları içinde 
10.000 metre çapındaki nüfusun 750.000 olması 
halinde kanun ile büyükşehir belediyesine dö-
nüştürülebilir31. 

6360 sayılı Kanun’un 5. maddesiyle 5216 sa-
yılı Kanun’un yukarıda zikredilen 4. maddesi 
değişmiş ve söz konusu hüküm yerine “Toplam 
nüfusu 750.000’den fazla olan illerin il belediyeleri 
kanunla büyükşehir belediyesine dönüştürülebilir” 
hükmü getirilmiştir. Bu hükme göre önceki ka-
nunda öngörülen 10.000 metre şartı kaldırılmıştır. 
6360 sayılı Kanun’daki hükme göre büyükşehir 
belediyesi sınırları olan il mülki sınırlarının 
750.000 olması ilgili belediyenin kanun ile 
büyükşehir belediyesine dönüştürülmesi için 
yeterlidir. 

Bir yerleşim yerinin büyükşehir olarak nitelen-
dirilmesi için belli bir nüfusa ulaşması tek başına 
yeterli değildir. Bir yerleşim yerinin büyükşehir 
olarak nitelendirilmesi için ayrıca büyükşehir 
karakterini taşıması gerekir. Başka bir deyişle bir 
büyükşehirde olması gereken özellikleri barındır-
ması gerekir. Büyükşehir karakteri taşıyan kent-
lerde, büyük ölçüde ticari, mali, ekonomik, en-
düstriyel, teknik, sosyal, kültürel ve idari acıdan 
bir gelişmişlik arandığı gibi büyükşehir merkezle-
rinin anayasamızın ifadesiyle büyük yerleşim 

                                                 
30  GÖZLER/KAPLAN, s. 206; ÇAĞLAYAN, s. 141. 
31  GİRİTLİ, İsmet / BİLGEN, Pertev / AKGÜNER, 

Tayfun, İdare Hukuku, 3. B, İstanbul, 2008, s. 343. 
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merkezi niteliğinde olması gerekir32. 6360 sayılı 
Kanun ile öngörülen 16 büyükşehir belediyesinin 
bu niteliği taşımadığı açıktır. 

 

C. Yeni Kurulan Büyükşehir Belediyelerin-
de İl Özel İdaresinin Kalkması ve Bu Durumun 
Sonuçları 

1. İl Özel İdarelerinin Kalkması 

İl özel idareleri; il halkının mahalli müşterek ih-
tiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar 
organları seçmenler tarafından oluşturulan, idari 
ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişisidir33. İl 
özel idaresinin görev alanı il idare sınırlarının 
tamamıdır. İl özel idaresinin kurulması, merkezi 
idarenin taşra birimi olan il genel idaresinin ku-
rulmasıyla kendiliğinden olur34. Başka bir deyişle 
bir il genel idaresi kanun ile kurulduğunda il özel 
idaresi de kurulmuş olur. Bu bağlamda il özel 
idaresi kanun ile veya kanun hükmünde karar-
name ile kurulduğuna göre kanun ile veya kanun 
hükmünde kararname ile kaldırılır35. 

İl özel idareleri halkın mahalli müşterek ihti-
yaçlarını, idarenin mali durumu, hizmetin ivediliği 
ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyini dikkate ala-
rak karşılamaya çalışır. İl özel idaresinin organları 
il genel meclisi, il encümeni ve validir36. 

6360 sayılı Kanun’un 1. maddesinin 5. fıkra-
sına göre; Kanun’da öngörülen 30 büyükşehir 
belediyesindeki il özel idareleri kaldırılmıştır. 
6360 sayılı Kanun’un yürürlüğe girme tarihi 
kanun yayını tarihinden itibaren ilk mahalli idare-
ler seçimi olduğu göz önüne alındığında, önü-
müzdeki ilk genel seçimlerle birlikte 30 
büyükşehir belediyesi sınırları içindeki il özel 
idareleri kaldırılacaktır37. 

İl özel idaresinin kaldırılmasıyla çeşitli mev-
zuatlarda il özel idaresine yapılan atıflarda veri-
len görevler, il özel idaresinin taşınır ve taşın-
maz malları ve personeli ilişkin hükümler; ilgisi-
ne göre bakanlıklara, bakanlıkların bağlı veya 
ilgili kuruluşları ile bunların taşra teşkilatına, 
hazineye, valiliklere, büyükşehir belediyelerine 
ve bağlı kuruluşlarına veya ilçe belediyelerine 
yapılmış sayılır. Böylece 5302 sayılı İl Özel 
İdaresi Kanun’unda ve diğer mevzuatlarda il 
özel idarelerine verilen görevler ve bu görevler 
neticesindeki sorumluluklar yukarıda bahsedilen 
kurum veya kuruluşlara geçecektir. Bu hükümle 
il özel idaresinin üstlendiği tüm görev ve yüküm-
lülükler bağlı veya ilgili olduğu konulardaki ku-
rum veya kuruluşlara devredilmiştir. Böylece 
                                                 
32  YILDIRIM, Diyarbakır, s. 5, 6. 
33  5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu md. 3/a.  
34  NOHUTÇU, Ahmet, İdare Hukuku, 6. B, Ankara, 

Şubat 2012, s. 171. 
35  AKYILMAZ / SEZGİNER / KAYA, s. 295.  
36  AKYILMAZ/SEZGİNER/KAYA, s. 295, 296.  
37  GÖZLER/KAPLAN, s. 173.  

büyükşehir belediyelerinin zaten fazla olan iş 
yükünün altından kalkılamaz hale gelmesine 
engel olunmaya çalışılmıştır. 

 

2. İl Özel İdarelerinin Kaldırılmasının So-
nuçları 

a. Köylerin ve Beldelerin Bağlı Olduğu İl-
çenin Mahallesi Olması 

6360 sayılı Kanun’un 1. maddesinin 3. fıkra-
sına göre; “Birinci ve ikinci fıkrada sayılan illere 
bağlı ilçelerin mülki sınırları içerisinde yer alan 
köy ve belde belediyelerinin tüzel kişiliği kaldırıl-
mış, köyler mahalle olarak, belediyeler ise belde 
ismiyle tek mahalle olarak bağlı bulundukları 
ilçenin belediyesine katılmıştır”. 6360 sayılı Ka-
nun’un hükmünden de anlaşılacağı üzere, 
büyükşehir belediyesi haline gelen 30 ile bağlı 
ilçelerdeki köy38 ve beldelerin tüzel kişiliği kaldı-
rılmış39, bağlı bulundukları ilçe belediyesinin 
mahallesi haline gelmişlerdir. 

6360 sayılı Kanun’un 15. maddesiyle 5393 
Belediye Kanunu’nun 9. maddesinin 2. fıkrasına 
“Belediye sınırları içinde nüfusu 500’ün altında 
mahalle kurulamaz” ifadesi eklenmiştir. Böylece 
nüfusu 500’ün altında mahalle kurulamayacaktır. 

6360 sayılı Kanun’un 16. maddesinde orman 
köylerinin büyükşehir belediyesi mahallesi dönüş-
türülmesi sonucunda doğabilecek bir takım ak-
saklıkları gidermek için, “Mevzuatla orman köyleri 
ve orman köylüsüne tanınan hak, sorumluluk ve 
imtiyazlar orman köyü iken mahalleye dönüşen 
yerler için devam eder” hükmüne yer verilmiştir. 
Ayrıca ilgili maddenin devamında “Bir belediyeye 
katılarak mahalleye dönüşen köy, köy bağlısı ve 
belediyelerce kullanılan mera, yaylak, kışlak gibi 
yerlerden bu mahalle sakinleri ve varsa diğer hak 
sahipleri 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera 
Kanunu hükümleri çerçevesinde yararlanmaya 
devam eder” şeklinde belirtilen hükümle görül-
mektedir ki; köylerde yaşayan vatandaşların 
müşterek ihtiyaçlarının, büyükşehirde yaşayan 
vatandaşların müşterek ihtiyaçlarından farklıdır. 

Beldelere ilişkin olarak 6360 sayılı Kanun’un 
geçici 2. maddesinde “Türkiye İstatistik Kurumu 
tarafından tespit edilen 2011 yılı Adrese Dayalı 
Nüfus Sayım sonuçlarına göre nüfusu 2.000’in 
altında olan ... ilk mahalli idareler genel seçimin-
den geçerli olmak üzere kaldırılarak bu belediye-
ler köye dönüştürülmüştür” hükmüne yer verilmiş-
tir. Bu hükme göre 2011 yılında adrese dayalı 
nüfus sayım sonuçlarına göre nüfusu 2.000’in 
altında olan belediyeler, ilk mahalli seçimlerle 
birlikte köye dönüştürülecektir. 6360 sayılı Kanun 
ile, 30 büyükşehir belediyesindeki köylerin tüzel 
kişiliği kaldırılıp, mahalleye dönüştürülmelerinden 

                                                 
38  AYTAÇ, Fethi, Açıklamalı Köy Kanunu, 2. B, 

Ankara, Ocak 1995, s. 17.  
39  ÇAĞLAYAN, s. 141. 
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dolayı, söz konusu nüfusu 2.000’nin altında olan 
belediyeler büyükşehir belediyelerinin mahallesi 
olacaktır. 

 

b. İlçe Belediyelerinin Büyükşehir İlçe Be-
lediyesi Haline Gelmesi 

6360 sayılı Kanun ile büyükşehir belediyeleri-
nin sınırlarının il idare sınırı olmasıyla beraber, 
büyükşehir belediyesi sınırları içindeki tüm ilçe 
belediyeleri büyükşehir ilçe belediyeleri halini 
geleceklerdir. Belirtilen durum daha önce 5216 
sayılı Kanun’da yapılan değişiklikle İstanbul ve 
Kocaeli illerinde uygulanmıştır40. 

6360 sayılı Kanun ile büyükşehir ilçe beledi-
yesi olan belediyelerce yürütülen su, kanalizas-
yon, katı atık depolama ve bertaraf, ulaşım, her 
çeşit yolcu ve yük terminalleri, toptancı halleri, 
mezbaha, mezarlık ve itfaiye hizmetlerine ilişkin 
olmak üzere personel, her türlü taşınır ve taşın-
maz malları ve bu hizmetlerin yerine getirilmesine 
yönelik yatırım, alacak ve borçları, komisyonca 
ilgisine göre büyükşehir belediyesi ile ilgili bağlı 
kuruluş arasında paylaştırılacaktır41. 

 

c. 6360 Sayılı Kanun’un Anayasaya Uygun-
luk ve Yerindelik Açısından Değerlendirilmesi 

aa. 6360 Sayılı Kanun’un Anayasaya Uy-
gunluğunun Değerlendirilmesi 

Bu bölümde, 30 büyükşehirde; il özel idarele-
rinin kaldırılması, köy tüzel kişiliğine son verilerek 
köylerin mahalle haline dönüştürülmesi, belde 
belediyelerinin kaldırılması ve ilçe belediyelerinin 
büyükşehir ilçe belediyesine dönüştürülmesi 
anayasaya uygunluk açısından incelenecektir. 

Öncelikle 6360 sayılı Kanun’un anayasal da-
yanağı olan 127. maddelerinin tekrardan belirtil-
mesinde yarar vardır. 

MADDE 127/1: Mahalli idareler; il, belediye 
veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirti-
len ve karar organları, gene kanunda gösterilen, 
seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu 
tüzelkişileridir. 

MADDE 127/3/Son cümle: Kanun, büyük yer-
leşim merkezleri için özel yönetim biçimleri geti-
rebilir. 

Büyükşehirlerde, il özel idaresinin kaldırılma-
sında anayasaya aykırılık var mıdır? 

İl Özel İdaresi il halkının müşterek ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere kurulan ve karar organı seç-
menler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve 

                                                 
40  GÖZLER, Eleştiriler, s. 14; DERDİMAN, s. 57-59, 

66, 67. 
41  6360 sayılı Kanun md. Geçici 1/8. 

mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişisidir. 5302 
sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 3. maddesinde il 
özel idaresi bu şekilde tanımlanmaktadır. 5302 
sayılı Kanun’daki il özel idaresinin tanımının Ana-
yasamızın 127. maddesinin 1. fıkrasındaki ifadey-
le paralel olduğu gözükmektedir. Anayasamızın 
illere ilişkin öngördüğü mahalli idare görevi 5302 
sayılı Kanun ile il özel idarelerine verilmiştir. İl 
özel idaresine illerin mahalli idaresinin verilmesi 
anayasa ile değil kanun hükmüyle olmuştur. Baş-
ka bir deyişle il özel idaresi her ne kadar illerin 
kurulmasına ilişkin kanun ile kendiliğinden kurul-
sa da, bu il özel idaresinin anayasal bir kurum 
olduğu anlamına gelmez. Anayasa illerin mahalli 
idaresine ilişkin olarak ayrı bir mahalli idare ku-
rulmasını öngördüğüne göre, kanun koyucu il 
mahalli idaresini il özel idaresi dışında, kendisinin 
öngöreceği bir başka kurum veya kuruluşa vere-
bilir. Dolayısıyla kanun koyucunun 6360 sayılı 
Kanun ile kurulan 30 büyükşehir belediyesindeki 
il özel idarelerini kaldırması Anayasa’nın 127. 
maddesinin ilk fıkrasına aykırı değildir. 

Başka bir görüşe göre il özel idarelerinin 6360 
sayılı Kanun ile kaldırılması Anayasa’nın 127. 
maddesinin 1. fıkrasına aykırıdır. Bu görüşe göre; 
Anayasadaki il terimi, il özel idaresi anlamına 
gelmektedir. Anayasa mahalli idareleri öngörür-
ken il, belediye ve köylerden bahsetmiş, il mahalli 
idaresini de il özel idaresine vermiştir42. Bu düşün-
cenin temeli il özel idaresi merkezi idarenin taşra 
örgütü olan ilin kurulmasını öngören kanun ile 
kurulmasıdır. Başka bir deyişle il kanunun dışında 
ayrı bir kanuna gerek olmaksızın il özel idaresi 
kurulur ve ile aynı toprak parçasını paylaşır43. 

İl özel idarelerinin 6360 sayılı Kanun ile kaldı-
rılması anayasamızın 127. maddesinin 3. fıkrası-
nın son cümlesine uygun mudur? Anayasamızın 
ilgili hükmü ancak, büyük yerleşim merkezleri için 
özel yönetim biçimleri getirilebileceği yönündedir. 
Anayasadaki metin son derece açıktır. Büyük 
yerleşim merkezi ifadesinden anlaşılması gere-
ken, yukarıda bahsedildiği üzere; özel yönetim 
biçimlerinin herhangi bir yerleşim yerinde değil, 
sadece büyük yerleşim merkezlerinde düzenle-
nebilecektir. Büyük yerleşim merkezinden kasıt 
metropol olarak nitelendirilen yerlerdir. Başka bir 
deyişle kanun koyucu fiilen birleşmiş, bir merkez 
haline gelmiş yerleşim yerlerinde özel yönetim 
biçimleri öngörebilir44. Şu an Türkiye Cumhuriye-
tinde İstanbul ve kısmen Kocaeli bir yerleşim 
merkezi haline gelmiş olabilir, ancak diğer 28 
büyükşehir bu nitelikleri taşımamaktadır. Örneğin 
Konya il merkezi ile Akşehir ilçesi fiilen birleşip bir 
merkez haline gelmiş midir? Söz konusu iki yer-
leşim yerinin arası 137 km olduğuna göre bu 
önümüzdeki bir kaç yüz yıl boyunca imkansız 

                                                 
42  GÖZLER, Eleştiriler, s. 3; DERDİMAN, s. 71, 72, 78. 
43  GÜNDAY, Metin, İdare Hukuku, 10. B, Ankara, 

2011, s. 471. 
44  GÖZLER, Eleştiriler, s. 11. 
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gözükmektedir. Dolayısıyla büyükşehirlerin sınır-
larının il idare sınırı haline getirilerek 
büyükşehirlerde il özel idaresinin kaldırılması 
anayasamızın 127. maddesinin 3. fıkrasının son 
cümlesine aykırıdır. İl özel idaresinin görevlerinin 
6360 sayılı Kanun ile il özel idaresine verilen 
görevler, il özel idaresinin taşınır ve taşınmaz 
malları ve personeli ilişkin hükümler; ilgisine göre 
bakanlıklara, bakanlıkların bağlı veya ilgili kuru-
luşları ile bunların taşra teşkilatına, hazineye, 
valiliklere, büyükşehir belediyelerine ve bağlı 
kuruluşlarına veya ilçe belediyelerine verilse dahi, 
il özel idarelerinin kaldırılması Anayasamızın 127. 
maddesinin 3. fıkrasının son cümlesine aykırıdır. 

Köy45 tüzel kişiliğine son verilerek köylerin 
mahalle haline dönüştürülmesi anayasaya uygun 
mudur? 

Anayasamızın 127. maddesinin ilk fıkrası ma-
halli idareler olarak köye yer vermiştir. Anaya-
sa’nın köyü mahalli idare olarak sayması, köyün 
anayasal bir kavram olduğunu gösterir. Anayasal 
bir kavram olan köyün kaldırılması sadece anaya-
sa ile olabilecektir. Köyü kapsayan özel yönetim 
biçimlerinin öngörülmesi ise kanun ile düzenlene-
bilir; ancak Anayasa’nın 127 maddesinin 3. fıkra-
sının son cümlesindeki büyük yerleşim merkezi 
olarak ifade edilebilen bir bölgeyi kapsaması şart-
tır. Bu bağlamda il merkeziyle fiilen birleşmiş bir 
köyün, büyükşehir belediyesi sınırları içinde öngö-
rülmesi anayasaya aykırı olmamakla beraber, 
fiilen birleşmemiş bir köyün büyükşehir belediyesi 
sınırlarına katılması anayasaya aykırıdır. 5216 
sayılı Kanun’un geçici 2. maddesiyle il sınırlarına 
fiilen birleşmiş köyler zaten büyükşehir belediye 
sınırları içine alınarak mahalle yapılmıştı46. Dola-
yısıyla 6360 sayılı Kanun ile köylerin büyükşehir 
belediyelerine katılarak mahalleye dönüştürülmesi 
anayasaya aykırıdır47. Örneğin Antalya ilinin An-

                                                 
45  422 sayılı Köy Kanunu’na göre köy üç değişik 

açıdan tanımlamıştır: 
a. Nüfusu 2000’den az olan yurtlara köy denir. 
(md. 1) 
b. Cami, mektep, otlak yaylak, baltalık gibi orta mal-
ları bulunan ve toplu ve dağınık evlerde oturan in-
sanlar, bağ, bahçe ve tarlalarıyla bir köy teşkil eder-
ler. (md. 2) 
c. Köy bir yerden bir yere götürülebilen veya götürü-
lemeyen mallara sahip olan ve kendilerine kanunla 
verilen işleri başlı başına yapan bir varlıktır. (md. 3) 

46  5216 sayılı Kanun’un Geçici 2. Maddesi: Bu Kanu-
nun yürürlüğe girdiği tarihte; büyükşehir belediye 
sınırları, İstanbul ve Kocaeli ilinde, il mülki sınırıdır. 
Diğer büyükşehir belediyelerinde, mevcut valilik bi-
nası merkez kabul edilmek ve il mülki sınırları için-
de kalmak şartıyla, nüfusu bir milyona kadar olan 
büyükşehirlerde yarıçapı yirmi kilometre, nüfusu bir 
milyondan iki milyona kadar olan büyükşehirlerde 
yarıçapı otuz kilometre, nüfusu iki milyondan fazla 
olan büyükşehirlerde yarıçapı elli kilometre olan 
dairenin sınırı büyükşehir belediyesinin sınırını 
oluşturur.  

47  GÖZLER, Eleştiriler, s. 5, 6; DERSİMAN, s. 72. 73. 

talya merkezine 168 km uzaklıkta olan Gündoğ-
muş ilçesine bağlı Merkez Kozağacı Köyü’nün 
(6360 sayılı Kanun’la büyükşehir belediyesinin 
mahallesi haline gelmiştir.) büyükşehir belediyesi-
ne bağlanmasının büyük yerleşim merkezi şartına 
uygun olduğu savunulamaz. Çünkü Merkez 
Kozağacı Köy’ü hala köy vasfını korumaktadır. 

Belde belediyelerinin kaldırılarak büyükşehir 
belediyesine ait mahalle olması anayasaya uygun 
mudur? 

Belde belediyeleri, belde sakinlerinin mahalli 
müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan 
ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek 
oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu 
tüzel kişileridir48. Belde belediyeleri Anayasa’nın 
127. maddesinin öngördüğü, anayasal bir kurum-
dur. Çünkü Anayasa’da açıkça belediyeler belir-
tilmiştir. 6360 sayılı Kanun’la belde belediyeleri 
büyükşehir belediyesinin mahallesi haline gelmiş-
tir. Belde belediyelerinin kanun ile mahalle hali 
almaları ancak il merkezi ile fiilen birleşmiş olma-
ları halinde Anayasa’ya uygun olur. Çünkü bu 
durumda belde il merkeziyle fiilen birleşmiş ve il 
merkezinin bir parçası haline gelerek, belde vas-
fını kaybetmiştir. Belirttiğimiz şekilde belde vasfını 
kaybederek il merkezleriyle birleşen beldelerin 
mahalleye dönüştürülmesi zaten 5216 sayılı 
kanunun geçici 2. maddesiyle yapılmıştı. Dolayı-
sıyla 6360 sayılı Kanun’la tüm il sınırındaki belde-
lerin mahalleye dönüştürülmesi anayasaya aykı-
rıdır49. Çünkü söz konusu belde belediyeleri hala 
belde vasfını taşımaktadır. 

İlçe belediyelerinin büyükşehir ilçe belediyesi-
ne dönüştürülmesi anayasaya uygun mudur? 

İlçe belediyeleri de bucak belediyeleri gibi 
anayasal bir kavram olduğu için bucak belediye-
lerinin kaldırılmasının anayasaya uygun olup 
olmadığına ilişkin açıklamalarımız burada da 
geçerlidir. 

Ayrıca ilçe belediyelerinin karar organlarının o 
ilçe belediyesinde yaşayan seçmenler tarafından 
belirlenmesi Anayasa’nın bir gereğidir. Çünkü 
Anayasa’nın 127. maddesinde karar organlarının 
seçmenler tarafından seçilmesi öngörülmüştür. 
İlçe belediyelerinin büyükşehir ilçe belediyesi 
haline gelmesiyle, özellikle imara ilişkin hüküm-
lerde büyükşehir meclisi yetkili olacaktır. Böylece 
büyükşehir ilçe halkını tamamen temsil etmeyen 
bir meclis ilçe belediyesi hakkında kararlar ala-
caktır, ki bu durum demokratik hukuk devleti 
ilkesine aykırıdır. 

Son olarak belirtmek gerekir ki; ilçe belediye-
lerinin büyükşehir ilçe belediyesi, köy ve belde 
belediyelerinin büyükşehir belediyesinin mahalle-
si haline gelmesi ancak bu yerleşim yerlerinin 

                                                 
48  GÖZÜBÜYÜK, A. Şeref, Yönetim Hukuku, 27. B, 

Ankara, Ekim 2008, s. 128. 
49  GÖZLER, Eleştiriler, s. 6-7; DERSİMAN, s. 70. 
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şehir merkezlerine makul ölçüde yakın olması, 
aşırı şehirleşme nedeniyle zamanla şehirle bir-
leşmesinin mümkün olması veya öngörülebilen 
yakın bir zamanda birleşme ihtimalinin olması 
veya fiilen şehir merkezinin bir parçası haline 
gelmesinin yakın bir zamanda mümkün olması 
halinde Anayasa’ya uygundur50. 

 

bb. 6360 Sayılı Kanun’un Yerindelik Açı-
sından Değerlendirilmesi 

Bu bölümde, 30 büyükşehirde; il özel idarele-
rinin kaldırılması, köy tüzel kişiliğine son verilerek 
köylerin mahalle haline dönüştürülmesi, belde 
belediyelerinin kaldırılması ve ilçe belediyelerinin 
büyükşehir ilçe belediyesine dönüştürülmesi 
yerindelik açısından incelenecektir. 

İl özel idaresinin kaldırılması yerinde midir? 

İl özel idaresi bölgesel olarak örgütlenmiş bir 
kuruluştur ve görev alanı bulunduğu il idare sınır-
larını kapsar51. Başka bir deyişle il özel idaresi il 
sınırlarındaki her yere hizmet götürmekte ve 
kanunda belirtilen görevleri yapmakla yükümlü-
dür52. Bu görev ve yükümlülüklerin büyük bir alanı 
kapsamasından dolayı il özel idareleri de bu 
görev ve yükümlülükleri ifa edebilecek şekilde 
örgütlenmiştir. 6360 sayılı Kanun’un yürürlüğe 
girmesiyle il özel idaresinin görevleri kısmen 
büyükşehir belediyesine, kısmen diğer kurum ve 
kuruluşlara verilecektir. Söz konusu görev ve 
yükümlülüklerin bir merkezlerden tüm il idare 
sınırlarına götürülmesinde koordinasyon ve plan-
lama konularında sıkıntılar yaşanacaktır. Örneğin 
bir köy yolunun yapılması için büyükşehir merke-
zinden bir aracın gönderilmesi maliyeti arttıracağı 
gibi, büyük zaman kayıplarına yol açacaktır. 

İl özel idaresinin görevlerinin 6360 sayılı Ka-
nun ile diğer kurum veya kuruluşlara devredilme-
siyle, diğer kanunlarda öngörülen yetki kuralların-
da çatışmaların çıkmaması mümkün değildir. 
Çünkü kanun koyucunun il özel idaresinin faaliyet 
alanını ilgilendiren her konuyu dikkate alarak 
düzenlemeye gitmesi mümkün değildir. Her ne 
kadar 6360 sayılı Kanun’da buna benzer53 düzen-
lemelere yer verilse de yetkiye ilişkin bir çok so-
run çıkacaktır54. 

Köy ve belde belediyelerinin tüzel kişiliğine 
son verilerek köylerin ve belde belediyelerinin 
mahalle haline dönüştürülmesi yerinde midir? 

Köyler demokrasilerin doğrudan yaşandığı 
yerlerdir. Kendi ihtiyaçlarını en iyi kendileri bildiği 

                                                 
50  GÖZLER, Eleştiriler, s. 6.  
51  5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu md. 5.  
52  YÖNDEN, İskender, Toplum Kalkınması Bağla-

mında İl Özel İdaresi, Yayınlanmamış Yüksek Li-
sans Tezi, Ankara Üniversitesi, 2006, s. 58.  

53  6360 sayılı Kanun md. 16/28, Geçici 1/25. 
54  GÖZLER, Eleştiriler, s. 24.  

için kendilerine ilişkin kararları doğrudan kendileri 
alırlar. Kamu gücüne ilişkin kararları doğrudan 
halk alır. Köy yönetimlerinde de köy derneği doğ-
rudan demokrasinin günümüzdeki en güzel ör-
neklerinden biridir55. 

6360 sayılı Kanun ile köyleri ve beldeleri ilgi-
lendiren pek çok konu köylüler veya belde halkı 
tarafından değil, büyükşehir belediye meclisi 
başta olmak üzere diğer kurum veya kuruluşlar 
tarafından alınacaktır. Durum böyle olunca; belki 
de hiç bir zaman o köyde veya beldede bulun-
mamış belediye meclisi üyeleri, o köy veya belde 
hakkında ciddi kararlar alacaktır. Böylece köylü-
nün veya belde halkının gerçek ihtiyacı karşıla-
namayacaktır. Ayrıca 6360 sayılı Kanun ile 
büyükşehir belediye sınırları içindeki köylerin ve 
belde belediyelerinin karar organları da kaldırıl-
mış olacaktır. 

Katıldığım görüşün aksine doktrinde köylerin 
mahalle statüsüne çevrilerek belediye hizmetleri-
nin tamamının köylere ulaştırılması gerektiği de 
savunulmaktadır56. Her ne kadar köylerin mahal-
leye dönüştürülmesi ile belediyelerin hizmetlerini 
köylere ulaştırması teorik açıdan doğru olsa da 
uygulama ve koordinasyon açısından olumsuz 
sonuçlar doğuracaktır. 

Köylerin ve belde belediyelerinin mahalleye 
dönüştürülmesiyle köylerin ve belde belediyeleri-
nin tüzel kişiliği kaldırılmıştır. Tüzel kişiliğinin 
kaldırılması, hak ve fiil ehliyetlerini kaybetmeleri 
anlamına gelir ki, bu durum da bir çok mevzuatta 
köylere ve belde belediyelerine verilen idari baş-
vuru veya dava haklarının kullanılamaması anla-
mına gelir. 

6360 sayılı Kanun’dan önce büyükşehirlerdeki 
köylerin bir çok işi imece usulü olarak nitelendiri-
len ve devlete bir mali yükü olmayan bir sistemle 
yerine getiriliyordu. 6360 sayılı Kanun’la 
büyükşehir belediyelerine bağlanan köy halkları-
na çeşitli vergi yükleri getirilerek, imece usulüyle 
köylerde yerine getirilen ihtiyaçların belediyeler 
tarafından karşılanması öngörülmektedir. Bu 
durum devlete ayrı bir mali yük olduğu gibi, köylü-
lere de çeşitli vergiler yükleneceğinden, köylüler 
için de mali bir külfet anlamına gelir. 

İlçe belediyelerinin büyükşehir ilçe belediyesi-
ne dönüştürülmesi yerinde midir? 

İlçe belediyelerinin büyükşehir ilçe belediyesi 
olmasıyla özellikle imara ilişkin hükümler başta 
olmak üzere bir çok önemli düzenlemeyi yapma 
yetkisi büyükşehir belediye meclisine geçecektir. 
Müşterek ihtiyaçları farklı olan vatandaşların 

                                                 
55  ERCAN, Ahmet, Türkiye’de Demokrasi ve Laiklik 

Anlayışı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğ-
la Üniversitesi, 2007, s. 9. 

56  SEZER, Yasin - TORLAK, S. Evinç, “Belediye ve 
Büyükşehir Belediyesi Kuruluş Kriterleri”, EÜHFD., 
C. 9, S. 1-4, 2005, s. 531.  
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seçtiği meclis, hakkında çok az bilgisi olduğu, 
belki de hiç görmediği bir yer hakkında karar 
alacaktır. Müşterek ihtiyaçları ortak olmayan farklı 
yer vatandaşlarının, ilçelerini yönetmeyecek baş-
ka bir meclise müdahale hakkı demokrasinin 
hangi ilkesiyle bağdaşır? 

İlçe belediyelerinin büyükşehir ilçe belediyesi 
haline gelmesi ancak il merkezi ile fiilen birleşen, 
dolayısıyla vatandaşların ihtiyaçlarının müşterek 
olduğu durumlarda yerindedir. Vatandaşların 
ihtiyaçlarının müşterek olması, nüfus oranı yük-
sek illerde (Örn: İstanbul) daha çok olabilirken, 
nüfus oranı az olan illerde (Örn: Konya) daha 
azdır. Başka bir deyişle nüfusu fazla olup, yüz 
ölçümü az olan illerde insanların müşterek ihti-
yaçları daha benzer iken; nüfusu az olup, yüz 
ölçümü fazla olan illerde insanların müşterek 
ihtiyaçları farklılaşır57. 

 
D. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Baş-

kanlığının Kurulması 
6360 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesiyle 

büyükşehir belediyelerinin yetki alanı il idare sınırı 
olmuştur. Büyükşehir belediyesinin ve merkezi 
idarenin taşra teşkilatının yürüttüğü işlerde doğa-
bilecek hizmet yetersizliğini ve verimsizliğini en 
aza indirmek için, her ilde Yatırım İzleme ve Ko-
ordinasyon Başkanlığı kurulacaktır. Yatırım İzle-
me Koordinasyon Başkanlığı’nın amacı; hizmetle-
rin etkinliğini ve verimliliğini artırmak, kaynakların 
yerinde kullanımını sağlamak, hizmetteki aksa-
malara engel olmak, denetim alanındaki boşluğu 
doldurmak, rehberlik etmek, ayrıca afet ve acil 
yardım hizmetlerini yürütmektir58. 

6360 sayılı Kanun’un 28/A maddesinin 4. fık-
rasına göre Yatırım İzleme ve Koordinasyon 
Başkanlığı’nın sevk ve idaresi, vali veya vali tara-
fından görevlendirilecek bir vali yardımcısı tara-
fından yerine getirilir. Gerektiğinde valilik, kadro, 
yer ve unvanlarına bakılmaksızın ihtiyaç durumu-
na göre uzman, sözleşmeli personel ve memurla-
rı bu başkanlıklarda görevlendirmeye yetkilidir. 

Vali veya ilgili bakanlık; ildeki kamu kurum ve 
kuruluşlarınca yürütülmesi gereken yatırım ve 
hizmetlerin aksadığını ve bu durumun halkın 
sağlığına, huzur ve esenliğine ve kamu düzenine 
aykırılık teşkil ettiğini tespit ederse, vali uygun 
süre vererek hizmet ve yatırımın gerçekleştirilme-
sini ister. Hizmet ve yatırımın verilen sürede ger-
çekleşmemesi halinde, vali söz konusu yatırım ve 
hizmetin ildeki diğer kamu kurum ve kuruluşların-
ca yerine getirilmesini isteyebileceği gibi Yatırım 
İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı aracılığıyla 
da yerine getirebilir. 

İllerde kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütül-
mesi gereken yatırım ve hizmetlerin yerine geti-

                                                 
57  GÖZLER, Eleştiriler, s. 31.  
58  6360 sayılı Kanun’un Genel Gerekçesi, s. 9.  

rilmemesinin vali veya ilgili bakanlık tarafından 
tespiti halinde, valilik bu hizmetlerin ildeki diğer 
kamu kurum ve kuruluşlarınca yerine getirilmesini 
isteyebileceği gibi Yatırım İzleme ve Koordinas-
yon Merkezi tarafından yerine getirilmesini de 
isteyebilir. Hizmetin Yatırım İzleme ve Koordinas-
yon Merkezi tarafından yerine getirilmesini duru-
munda belediyelerin bu kapsamda değerlendirilip 
değerlendirilemediği konusuna kanunda açıklık 
getirilmemiştir59. Eğer Yatırım İzleme ve Koordi-
nasyon Başkanlığı’nın belediyeler üzerindeki bu 
yetkisi, belediyelerin yatırım planlamalarının ta-
mamen merkezi hükümet iradesinin etkisi altında 
kalması ve Başkanlığın faaliyetleri sonucu mali 
kaynakların kesintiye uğramasıyla belediyelerin 
tamamen merkezi hükümetin emrine girmesine 
neden olacaktır. 

 

E. Mücavir Alan İfadesinin Kanun’dan Çı-
karılması 

Mücavir alan, belediye sınırları dışında olup, 
imar mevzuatı bakımından belediyelerin kontrol 
ve mesuliyeti altına verilmiş olan alanlardır60. 
Belediye sınırları dışındaki bir alanın mücavir 
alan olarak öngörülmesindeki amaç, belediyenin 
yakın çevresindeki imar faaliyetlerini denetleme-
sini sağlamak ve plansız yapılaşmayı önlemektir. 

6360 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce 
5216 sayılı Kanun’un 7. maddesinin b bendinde 
büyükşehir belediyesinin nazım imar planı61 
yapma yetkisi büyükşehir belediye ve mücavir 
alanları kapsıyordu. 6360 sayılı Kanun ile 
büyükşehir belediyelerinin sınırlarının il idare 
sınırı olmasıyla mücavir alan ifadesinin kanunda 
belirtilmesinin bir anlamı kalmamıştır. Çünkü 
6360 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesiyle 
büyükşehir belediyelerinin yetki alanı zaten mü-
cavir alanları da kapsamaktadır. 

 

F. Büyükşehir Belediyesinin Devredebile-
ceği İşler 

6360 sayılı Kanun ile büyükşehir belediyeleri-
nin sınırlarının il idare sınırı olarak değiştirilmesi, 
büyükşehir belediyelerinin iş yükünü arttırmıştır. 

                                                 
59  6360 sayılı Kanunun Genel Gerekçesi, s. 42.  
60  3194 sayılı İmar Kanunu md. 5.  
61  3194 sayılı İmar Kanunu’nun md. 5: Nazım İmar 

Planı: Varsa bölge veya çevre düzeni planlarına 
uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine varsa 
kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi 
parçalarının; genel kullanış biçimlerini, başlıca böl-
ge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunlukla-
rını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme 
alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, 
ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi 
hususları göstermek ve uygulama imar planlarının 
hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen, de-
taylı bir raporla açıklanan ve raporuyla beraber bü-
tün olan plandır.  
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Bu nedenle 6360 sayılı Kanun’da büyükşehir 
belediyelerinin organizasyon ve planlama bakı-
mından yetişemeyeceği yerel nitelikte pek çok 
işin büyükşehir ilçe belediyelerine devredilebile-
ceği yönünde düzenlemeye gidilmiştir. Ancak 
belirtmek gerekir ki; kanun koyucunun bir takım 
yerel nitelikteki belediyelerin iş yükünü öngörerek 
düzenleme yapması yeterli değildir. 

Kanun koyucunun ortaya çıkabilecek, ivedili 
yerel işleri ön görmemesi durumda yetki 
büyükşehir belediyelerinde olacaktır. Bu durumda 
büyükşehir merkezinin dışındaki büyükşehir ilçe 
belediyelerinde ikamet eden yerel halkın ihtiyacı 
büyükşehir belediyeleri tarafından sağlanmak 
zorunda kalacaktır. Bu da büyükşehir belediyele-
rindeki organizasyon ve planlama bakımından 
zorluklara neden olacak, vatandaşa gerekli hiz-
met zamanında ulaştırılamayacaktır62. 

6360 sayılı Kanun’un 7. maddesinin 3. fıkra-
sında büyükşehir belediyelerinin, büyükşehir ilçe 
belediyelerine devredebileceği işlemler düzen-
lenmiştir. Söz konusu maddeye göre, Büyükşehir 
belediyeleri 5216 sayılı Kanun’un 7. maddesinin 
birinci fıkranın (l63), (s64), (t65) bentlerindeki görev-
leri ile temizlik hizmetleri ve adres ve numaralan-
dırmaya ilişkin görevlerini belediye meclisi kararı 
ile ilçe belediyelerine devredebilir veya birlikte 
yapabilirler. Kanun’da belirtilen yerel nitelikteki 
hizmetler dışında pek çok yerel hizmeti yerine 
getirme görevinin büyükşehir belediyelerine veya 
bir başka merkezi veya taşra örgütüne devredil-
mesi, koordinasyon ve planlama bakımından 
zorluklara neden olabileceğinden yerel halk hiz-
mete daha geç ve daha zor ulaşacaktır66. 

 

II. 6360 SAYILI KANUN’UN EKONOMİK 
BAKIMDAN GETİRDİĞİ YENİLİKLER 

A. Büyükşehir ve Diğer Belediyelerin Gelir-
lerine İlişkin Değişiklikler 

6360 sayılı Kanun’un 11. maddesinin 3. fıkra-
sı gereğince, belediyelerin otoparkla ilgili olarak 
elde ettikleri gelirler tahsil tarihinden itibaren kırk 

                                                 
62  ERGÜDER, Orhan, “Belediyelerin Çeşitli Kamu 

Kuruluş ve İdareleri İle İlişkilerinde Karşılaşılan So-
runlar ve Devletle ve Merkezi İdare İle İlişkiler”, 
Cumhuriyetin 50. Yılında İstanbul’un Sorunları 
Semineri, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
İdare Hukuku ve İdare İlimleri Enstitüsü, İstanbul, 
1973, s. 286.  

63  Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar 
yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruh-
sat vermek.  

64  Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis 
etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri 
yürütmek.  

65  Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, 
yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, imar planında 
gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mez-
bahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek.  

66  GÖZLER, Eleştiriler, s. 15.  

beş gün içinde büyükşehir belediyesine aktarıl-
ması gerekir. Büyükşehir belediyelerinin bu geliri 
tasdikli plan ve beş yıllık imar programına göre 
hazırlanan kamulaştırma projesi karşılığında 
otopark tesisi için gerekli arsa alımları ile bölge ve 
genel otoparkların inşasında kullanılması zorunlu 
hale getirilmiştir. 

6360 sayılı Kanun’un 25. maddesinin 2. fıkra-
sı ile 5779 sayılı İl Özel İdareleri ve Belediyelere 
Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi 
Hakkındaki Kanun’un 2. fıkrasının 2. bendi değiş-
tirilmiştir. 5779 sayılı Kanun’daki “Genel bütçe 
vergi gelirleri tahsilatı toplamının; yüzde 2,85’i 
büyükşehir dışındaki belediyelere, yüzde 2,50’si 
büyükşehir ilçe belediyelerine ... ayrılır” ifadesi 
6360 sayılın Kanun’un 25. maddesiyle “Genel 
bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamının yüzde 
1,50’si büyükşehir dışındaki belediyelere, yüzde 
4,50’si büyükşehirlerdeki ilçe belediyelerine ... 
ayrılır” şeklinde değiştirilmiştir. Böylece genel 
bütçe gelirlerinden büyükşehir belediyelerine 
ayrılan yüzde 2,50’lik pay arttırılarak yüzde 
4,50’ye çıkartılmıştır. 

6360 sayılı Kanun’un 25. maddesinin 3. fıkrası 
ile 5779 sayılı İl Özel İdareleri ve Belediyelere 
Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi 
Hakkındaki Kanun’un 2. fıkrasının 3. bendi değişti-
rilmiştir. 5779 sayılı Kanun’daki “6/6/2002 tarihli ve 
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) 
sayılı listede yer alan mallardan tahsil edilen özel 
tüketim vergisi hariç olmak üzere Büyükşehir 
belediye sınırları içinde yapılan genel bütçe vergi 
gelirleri tahsilatı toplamının yüzde 5’i ile genel 
bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden 
büyükşehir ilçe belediyelerine ayrılan payların 
yüzde 30’u büyükşehir belediye payı olarak ayrılır” 
ifadesi 6360 sayılın Kanun’un 25. maddesiyle 
“6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Ver-
gisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan mal-
lardan tahsil edilen özel tüketim vergisi hariç ol-
mak üzere, büyükşehir belediye sınırları içinde 
yapılan genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı topla-
mının yüzde 6’sı ile genel bütçe vergi gelirleri 
tahsilâtı toplamı üzerinden büyükşehirlerdeki ilçe 
belediyelerine ayrılan payların yüzde 30’u 
büyükşehir belediye payı olarak ayrılır” şeklinde 
değiştirilmiştir. Ayrıca yüzde 6’lık büyükşehir bele-
diye payının; yüzde 60’ı doğrudan ilgili büyükşehir 
belediyesi hesabına aktarılır. Kalan yüzde 40’lık 
kısmının yüzde 70’i nüfusa, yüzde 30’u yüzölçümü 
esasına göre büyükşehir belediyeleri arasında 
dağıtılır. Bu madde değişikliği ile bütçe vergi gelir-
leri tahsilatı toplamından büyükşehir belediyesine 
ayrılan pay yüzde 5’den 6’ya yükseltilmiştir. 

Her ne kadar büyükşehir belediyelerine genel 
bütçeden ayrılan gelir 6360 sayılı Kanun ile arttı-
rılsa da büyükşehir belediyelerine yüklenen iş 
yükü dikkate alındığında, yapılan artırımların 
yetersiz kalacağı gözükmektedir67. 

                                                 
67  GÖZLER, Eleştiriler, s. 34; ÇAĞLAYAN, s. 147. 
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B. Mahalleye Dönüştürülen Köylerin Vergi 
ve Ticari Faaliyetlerine İlişkin Durumu 

1. Mahalleye Dönüştürülen Köylerin Ticari 
Faaliyetlerine İlişkin Durum 

Tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüşen 
köylerde yapılacak ticari amaç taşımayan yapılar 
için yürürlükteki imar mevzuatı doğrultusunda 
yörenin geleneksel, kültürel ve mimari özellikleri-
ne uygun tip mimari projeler ilçe belediyeleri 
tarafından yapılabileceği gibi ilçe belediyelerinin 
talebi üzerine büyükşehir belediyeleri tarafından 
da yapılabilir. Tip mimari projeler doğrultusunda 
ilgili belediyece gerekli mühendislik projeleri de 
ücretsiz olarak yapılacaktır68. 

 

2. Mahalleye Dönüştürülen Köylerin Vergi 
Durumu 

6360 sayılı Kanun’un Geçici 1. maddesinin 
15. fıkrasında “Kanuna göre tüzel kişiliği kaldırı-
lan köylerde, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren 29/07/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak 
Vergisi Kanununa göre alınması gereken emlak 
vergisi ile 26/05/1981 tarihli ve 2464 sayılı Bele-
diye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken 
vergi, harç ve katılım payları beş yıl süreyle alın-
maz ve 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununun 9. maddesinin birinci fıkrası-
nın üçüncü bendi, 23. maddesinin birinci fıkrası-
nın birinci bendi ile beşinci bendi, 66. maddesinin 
birinci fıkrasının beşinci bendi hükümleri 
31/12/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygu-
lanmaya devam edilir. Bu yerlerde içme ve kul-
lanma suları için alınacak ücret beş yıl süreyle en 
düşük tarifenin % 25’ini geçmeyecek şekilde 
belirlenir” hükmüne yer verilmiştir. 

6360 sayılı Kanun’un Geçici 1. maddesinin 
15. fıkrasındaki hükümdeki vergilerin bir kısmın-
dan köy halkı 5 yıl süreyle muaf tutulurken, bir 
kısmından da 5 yıllık süreyle indirim yapılmakta-
dır. Bu hüküm mahalle haline dönüştürülen köy 
halklarının belirtilen vergilerin tamamını 5 yıl 
sonra ödeyebileceği anlamına gelmektedir. Ül-
kemizdeki köy halklarının yaşam standartlarının 
ve gelirlerinin 5 yıl gibi kısa bir sürede bu derece 
bir yükü kaldırabilecek bir düzeye gelmesi imkan-
sızdır. Bu hüküm günümüzde geçimini zorla sağ-
layan köy halklarının hayatlarını daha da zorlaştı-
racaktır. Bu nedenle söz konusu hüküm sosyal 
hukuk devletinin gereklerine aykırıdır69. Ayrıca 
Kanun ile mahalleye dönüşen köylerde işyeri 
açma ve çalışma ruhsatı için 5 yıl süreyle harç 
alınmayacaktır70. 

                                                 
68  6360 sayılı Kanun md. 3/1.  
69  GÖZLER, Eleştiriler, s. 28.  
70  Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, 6360 sayılı 

Kanunla İlgili Sıkça Sorulan Sorular ve Cevap-
lar, Soru 36. www.migm.gov.tr (e.t. 08.04.2013). 

C. Tüzel Kişiliği Sona Eren Mahalli İdarelerin 
Personelinin, Taşınır ve Taşınmazının Durumu 

6360 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle tüzel kişi-
likleri kaldırılan belediyelerin ve köylerin, mevcut 
personelini, taşınır ve taşınmazlarını, iş makineleri 
ve diğer taşıtları ile kamu kurum ve kuruluşlarına 
olan alacak ve borçlarını katılacakları ilçe beledi-
yesine 6360 sayılı Kanun’un yayını tarihinden 
itibaren 1 ay içinde bildirmeleri gerekiyordu. 6360 
sayılı Kanun ile beraber tüzel kişiliği kaldırılan 
belediye ve köylerin taşınmazlarının tahsisi ve 
kiralanması, iş ve toplu iş sözleşmesinin yapılma-
sı, yeni nazım ve uygulama imar planının yapılma-
sı, imar planı değişikliği ve revizyonu ile her türlü 
imar uygulaması (inşaat ruhsatı hariç), iş makinele-
ri ve diğer taşıtların satışı ile borçlanmaları katıla-
cakları ilçe belediyesinin onayına bağlanmıştır. 
Söz konusu tüzel kişilikleri kaldırılan belediye ve 
köylerin personeli, her türlü taşınır ve taşınmaz 
malları, hak, alacak ve borçları, komisyon kararıyla 
ilgisine göre bakanlıklara, büyükşehir belediyesi, 
bağlı kuruluşu veya ilçe belediyesine devredilecek-
tir. Devir ilk mahalli idareler genel seçimleri itiba-
riyle uygulama konacaktır71. 

6360 sayılı Kanun’un geçici 1. maddesinin 3. 
fıkrası ile büyükşehir belediyelerinde kaldırılan il 
özel idarelerinin personeli, taşınır veya taşınmaz 
malları, hak, alacak ve borçlarına ilişkin olarak 
kanun, ilgisine göre bakanlıklara, büyükşehir 
belediyesi, bağlı kuruluşu veya ilçe belediyesine 
devredileceğini düzenlemiştir. Devir işlemi tüzel 
kişiliği sona erdirilen köy ve belediyeler de olduğu 
gibi ilk mahalli idareler genel seçimi itibariyle 
uygulamaya konacaktır. Söz konusu tüzel kişilik-
leri kaldırılan il özel idarelerinin her türlü taşınır ve 
taşınmaz malları, hak, alacak ve borçları, perso-
neli komisyon kararıyla ilgisine göre bakanlıklara, 
bakanlıkların bağlı veya ilgili kuruluşları ile bunla-
rın taşra teşkilatına, valiliklere, yatırım izleme ve 
koordinasyon başkanlığına, büyükşehir belediye-
sine ve bağlı kuruluşuna veya ilçe belediyesine 
devredilecektir72. 

6360 sayılı Kanun ile büyükşehir belediyesine 
dönüştürülen il belediyelerinin taşınır ve taşınmaz 
malları ile personeli komisyon kararıyla ilgisine 
göre büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyeleri ile 
bağlı kuruluşlar arasında paylaştırılacaktır. 

Bu madde uyarınca bir başka belediyeye ka-
tılmak suretiyle tüzel kişilikleri sona eren beledi-
yelerin personeli, her türlü taşınır ve taşınmaz 
malları, hak, alacak ve borçları bağlandığı beledi-
yeye devredecektir. Bir başka belediyeye katıla-
rak tüzel kişiliği sona eren belediyelerin mahke-
melerde süren davaları ile yapılan işlemlere ilişkin 
olarak açılacak davalarda muhatap, katıldığı 
belediye olacaktır73. 

                                                 
71  6360 sayılı Kanun md. Geçici 1/2 ve 3. 
72  6360 sayılı Kanun md. Geçici 1/5 ve 6.  
73  6360 sayılı Kanun md. Geçici 2/6.  
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III. 6360 SAYILI KANUN’UN BAYINDIRLIK 
BAKIMDAN GETİRDİĞİ YENİLİKLER 

A. Ulaşım Hizmetlerinin Büyükşehir Bele-
diyesi Tarafından Yapılması 

Büyükşehir belediye başkanı veya büyükşehir 
belediye başkanının görevlendirdiği kişi başkanlı-
ğında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve 
kuruluşlarının temsilcileri ile Türkiye Şoförler ve 
Otomobilciler Federasyon’unun görevlendireceği 
ilgili odanın temsilcisinin katılacağı Ulaşım Koor-
dinasyon Merkezi kurulacaktır. Ulaşım Koordi-
nasyon Merkezi’nin amacı; Büyükşehir içindeki 
kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerindeki her 
türlü taşımacılık hizmetlerinin planlı ve düzenli bir 
şekilde yürütülmesini sağlamaktır74. Ulaşım Ko-
ordinasyon Merkezi kararları, büyükşehir belediye 
başkanının onayı ile yürürlüğe girer. Ulaşım Ko-
ordinasyon Merkezi tarafından toplu taşıma ile 
ilgili alınan kararlar, belediyeler ve bütün kamu 
kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır. 
Dolayısıyla büyükşehir belediyesi sınırları içindeki 
tüm ulaşım hakkında Ulaşım Koordinasyon Mer-
kezi’nin aldığı kararları icrai kılan büyükşehir 
belediyesi başkanının onayıdır. 

5216 sayılı Kanun’un 7. maddesinin 1. fıkra-
sında büyükşehir belediyelerinin görevleri sayıl-
mıştır. Söz konusu fıkranın f bendinde büyükşehir 
belediyelerinin ulaşımı düzenleme yetkisine ilişkin 
“Büyükşehir ulaşım ana planını yapmak veya 
yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma 
hizmetlerini planlamak ve koordinasyonu sağla-
mak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işleti-
len her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile 
taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman 
ve güzergahlarını belirlemek; durak yerleri ile 
karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri 
yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve 
işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunla-
rın belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin 
gerektirdiği bütün işleri yürütmek” ifadesine yer 
verilmiştir. 6360 sayılı Kanun’da öngörülen Ula-
şım Koordinasyon Merkezi’ne büyükşehir beledi-
ye başkanının başkanlık etmesiyle ve 5216 sayılı 
Kanun’da büyükşehir belediyesinin görevlerine 
ilişkin düzenlemede ulaşımı planlama ve koordi-
nasyon görevi büyükşehir belediyelerine verilme-
siyle, ulaşım hizmetleri büyükşehir belediyeleri 
tarafından sağlanacaktır. 

 

B. Mahalleleri İlçe Merkezine Bağlayan Yol-
ların Durumu 

6360 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce 
5216 sayılı Kanun’un mahalleleri ilçe merkezine 
bağlayan yolların durumunu düzenleyen hükmü 
“Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki mey-
dan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yap-

                                                 
74  6360 sayılı Kanun md. 6.  

tırmak, bakım ve onarımını sağlamak, kentsel 
tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cep-
hesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koy-
mak; ilan 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 ger-
çekleştirmek” şeklindeydi75. Söz konusu hüküm 
6360 sayılı Kanun’un 7. maddesi ile “Büyükşehir 
belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe 
merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar, cad-
de ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve 
onarımı ile bu yolların temizliği ve karla mücadele 
çalışmalarını yürütmek; kentsel tasarım projeleri-
ne uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapı-
lara ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam 
asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belir-
lemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad 
ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara nu-
mara verilmesi işlerini gerçekleştirmek” hükmü ile 
değiştirilmiştir. Bu madde ile büyükşehir belediye-
leri yetki alanları içinde kalmak kaydıyla, mahalle-
leri ilçe merkezine bağlayan yolların yapımı, ba-
kımı ve onarımı ile bu yolların temizliği ve karla 
mücadele çalışmalarını yürütmekle görevlidir. 

6360 sayılı Kanun ile büyükşehir belediyeleri-
nin sınırları il idare sınırları olarak değiştirilmiştir 
ve büyükşehir belediyesi sınırları dahilindeki tüm 
köy ve belde belediyeleri mahalle haline dönüştü-
rülmüştür. Kanun büyükşehir belediyelerinin yetki 
alanları içindeki mahalleleri ilçe merkezlerine 
bağlayan yolların yapım ve bakım görevini 
büyükşehir belediyelerine verdiği için büyükşehir 
belediyeleri il sınırındaki tüm mahalleleri ilçe 
merkezlerine bağlayan yolların yapımı ve her 
türlü bakımını yapmakla görevli kılınmıştır. Her ne 
kadar İstanbul ve Kocaeli illerinin yerleşim yerleri 
bir merkez niteliğinde olsa da, bu durum diğer 28 
ilde oldukça farklıdır. Diğer büyükşehir belediye-
lerinde büyükşehir merkezine çok uzak ilçeler 
bulunmakta ve bu ilçelerin de çok daha varoş 
olarak nitelendirilebilen ve 6360 sayılı Kanun’la 
mahalleye dönüştürülen yerleşim yerleri bulun-
maktadır. Tüm bu mahalle niteliğinde olan yerle-
şim yerlerinin ilçe merkezlerine bağlayan yolların 
yapım ve bakım görevi büyükşehir belediyelerine 
verilmesi planlama ve koordinasyon bakımından 
oldukça zordur76. Çünkü bir merkezden tüm bu 
hizmetlerin götürülmesi oldukça maliyetlidir. Ör-
neğin Antalya ilinin Gündoğmuş ilçesine bağlı 
168 km uzaklıktaki Merkez Kozağacı Köyü’ne 
(6360’la mahalle) yol hizmetini büyükşehir beledi-
yesinin götürmesi ne kadar doğru ve isabetlidir? 
Büyükşehir belediyelerinin belirtilen yol hizmetle-
rinin gerektiği gibi vatandaşa ulaştırılması imkan-
sız olduğu gibi yapılmaya çalışılacak hizmetlerin-
de devlet ekonomisine oldukça yük getireceği 
aşikardır. 

                                                 
75  YILDIRIM, s. 115.  
76  GÖZLER, Eleştiriler, s. 22-30.  
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C. Su ve Kanalizasyon İşlerinin Yürütülmesi 

5216 sayılı Kanun’un büyükşehir belediyeleri-
nin görevlerinin düzenlediği 7/1-r bendinde “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 pazar-
lamak” hükmüne yer verilmiştir. 6360 sayılı Ka-
nun ile büyükşehir belediyesinin yetki alanı idare 
sınırları olarak düzenlendiğinden, büyükşehir 
belediyeleri il idare sınırı dahilinde su ve kanali-
zasyon hizmetlerini yürütmek ve su ve kanalizas-
yon hizmetlerinin gereği gibi vatandaşlara sunul-
ması için gerekli işlemleri yapmak zorundadır. 

 

D. Afet Riski Taşıyan Binaların Durumu 

6360 sayılı Kanun ile düzenlenen Yatırım İz-
leme ve Koordinasyon Başkanlığı, afet ve acil 
yardım hizmetlerinin koordinasyonu ve yürütül-
mesi görevini yerine getirir. Bu hüküm gereğince 
afet ve acil yardım hizmetlerinin koordinasyonunu 
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tara-
fından sağlanır. 

6360 sayılı Kanun ile 5216 sayılı Kanun’un 
büyükşehir belediyelerinin görevleri ve sorumlu-
luklarını düzenleyen 7. maddesine “Afet riski 
taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından 
tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yık-
mak” hükmü eklenmiştir. Bu hükme göre afet riski 
taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından 
tehlike oluşturan binaları tahliye etme ve yıkma 
görevini büyükşehir belediyeleri tarafından yerine 
getirir. Ayrıca ilçe belediyelerinin afet riski taşıyan 
veya mal güvenliği açısından tehlike oluşturan 
binaların tahliyesi veya yıkımı konusunda yardım 
istemesi durumunda büyükşehir belediyeleri her 
türlü desteği sağlamakla yükümlüdür77. 

 

IV. 6360 SAYILI KANUN’UN SOSYAL BA-
KIMDAN GETİRDİĞİ YENİLİKLER 

A. Amatör Spor Kulüplerinin Durumu 

6360 sayılı Kanun ile beraber 5216 sayılı Ka-
nun’un Büyükşehir belediyelerinin görev ve so-
rumluluklarını düzenleyen 7. maddesinin 1. fıkra-
sının m bendi “...gerektiğinde amatör spor kulüp-
lerine (Ek ibare: 6360 - 12.11.2012 / m.7) ”nakdî 
yardım yapmak,” malzeme vermek ve gerekli 
desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor 
müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı 
müsabakalarda üstün başarı gösteren veya dere-
ce alan sporculara (Ek ibare: 6360 - 12.11.2012 / 
m.7) ”, teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere” 
belediye meclis kararıyla ödül vermek” şeklinde 
değiştirilmiştir. Böylece büyükşehir belediyelerinin 
amatör spor kulüplerini desteklemesinin önü 

                                                 
77  6360 sayılı Kanun md. 7.  

açılmış, başarılı sporculara belediye desteğinin 
sağlanmasıyla sporculara yerel destek oluşturul-
muştur. 

Daha önce büyükşehir belediye başkanlarının 
görevlerinin devamı sırasında profesyonel spor 
kulüplerinin başkanlığını ve yöneticiliğini yapa-
mayacağı 5216 sayılı Kanun’da düzenlenmek-
teydi. 6360 sayılı Kanun ile bu yasak sadece 
büyükşehir belediye başkanları için değil, ayrıca 
ilçe belediye başkanları için de öngörülmüştür78. 

 

B. Kadın Konuk Evi Açma Zorunluluğu 

6360 sayılı Kanun’un 17. maddesinde “Bü-
yükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üze-
rindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için ko-
nukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de 
mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendi-
rerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabi-
lirler” hükmüne yer verilmiştir. Böylece il merkezi-
nin nüfusu 100.000’den az olsa dahi bütün 
büyükşehir belediyelerinde ve nüfusu 100.000’in 
üstünde olan tüm belediyelerde kadın konuk 
evinin açılması zorunludur79. Nüfusu 100.000’nin 
altındaki belediyelerde böyle bir zorunluluk ol-
mamakla beraber, kanun koyucu bu tür belediye-
lerin de mali durumları ve hizmet özelliklerini 
değerlendirerek kadın konuk evi açabileceğini 
düzenlemiştir. 

 

V. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN, BÜ-
YÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYELERİ VE MAHAL-
LELER ÜZERİNDEKİ DENETİMİ 

6360 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce 
5216 sayılı Kanun büyükşehir belediyeleri ile ilçe 
belediyelerini eş statüde görmüyordu80. Büyükşe-
hir belediyelerinin ilçe belediyeleri üzerinde bir 
takım denetim yetkileri vardı. 6360 sayılı Kanun 
yürürlüğe girmesiyle ilçe belediyeleri büyükşehir 
ilçe belediyesi haline gelmiş, böylece büyükşehir 
ilçe belediyeleri olarak büyükşehir belediyelerinin 
daha çok denetimi altına girmiştir. 

Örneğin 5216 sayılı Kanun’un 7. maddesinde 
büyükşehir belediyesinin sınırları içindeki beledi-
yeler üzerindeki “Çevre düzeni planına uygun 
olmak kaydıyla, büyükşehir belediye sınırları 
içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte 
nazım imar planını yapmak, yaptırmak ve onayla-
yarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyele-
rin nazım plana uygun olarak hazırlayacakları 
uygulama imar planlarını, bu planlarda yapılacak 
değişiklikleri, parselasyon planlarını ve imar ıslah 
planlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve 
uygulanmasını denetlemek; nazım imar planının 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde 
                                                 
78  6360 sayılı Kanun md. 12.  
79  ÇAĞLAYAN, s. 146. 
80  YILDIRIM, s. 113.  
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uygulama imar planlarını ve parselasyon planla-
rını yapmayan ilçe belediyelerinin uygulama imar 
planlarını ve parselasyon planlarını yapmak veya 
yaptırmak” şeklinde belirtilen bir denetim yetkisi 
vardır. Söz konusu büyükşehir belediyesinin 
yetkisine göre; büyükşehir sınırları içindeki bele-
diyelerin yaptığı parselasyon planı ve imar planla-
rını büyükşehir belediyesi aynen veya değiştire-
rek onaylamak ve onaylan planın uygulanmasını 
denetlemekle görevlidir. Söz konusu hükümde de 
gözüktüğü üzere büyükşehir belediyesinin il idare 
sınırları içindeki tüm belediyeler üzerinde Prof. 
Dr. İl Han Özay’ın ifadesiyle “dış idari denetim”, 
Prof. Dr. Sait Güran’ın ifadesiyle “iç idari vesayet” 
dediği bir tür idari vesayet yetkisi vardır. Belirtilen 
ifadeler merkezi idarenin yerel yönetimler üzerin-
de değil, farklı tüzel kişiliklerin daha merkezi 
olanın daha yerel olan üzerindeki denetim yetki-
sini ifade etmesi bakımından idari vesayet teri-
minden ayrılır. Bu denetimin en önemli sebebi, 
kamu hizmetlerinin düzenli ve verimli yürütülmesi; 
görevliler ve görevler arasında birlik ve uyumun 
sağlanması gibi amaçlardır81. 

Güran’a göre iç idari vesayete; ilçe ve 
büyükşehir belediyesi kararlarına büyükşehir 
belediyesi başkanının itirazlarını düzenleyen 
hükümler örnek olarak verilebilir82. Özay’a göre 
dış idari vesayet; iki ayrı tüzel kişilikten merkez 
konumdakinin diğerini denetlemesidir83. 

6360 sayılı Kanun ile beraber büyükşehir be-
lediyelerinin sınırları il idare sınırı olarak öngö-
rülmesiyle, büyükşehir belediyeleri daha fazla 
belediye üzerinde 5216 sayılı Kanun’daki yetkile-
rini kullanacaktır. Ayrıca 6360 sayılı Kanun ile 
beraber büyükşehir belediyelerinin diğer beledi-
yeler üzerindeki denetim yetkisi daha çok artmış-
tır. Örneğin 6360 sayılı Kanun’un 11. maddesinde 
“Büyükşehir kapsamındaki belediyeler arasında 
hizmetlerin yerine getirilmesi bakımından uyum 
ve koordinasyon, büyükşehir belediyesi tarafın-
dan sağlanır. Büyükşehir belediyesi ile ilçe bele-
diyeleri veya ilçe belediyelerinin kendi aralarında 
hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili ihtilaf çıkması 
durumunda, büyükşehir belediye meclisi yönlen-
dirici ve düzenleyici kararlar almaya yetkilidir” 
hükmüyle büyükşehir belediyesinin belediyelerle 
veya ilçe belediyelerinin kendi arasındaki ihtilafla-
rı büyükşehir belediye meclisinin yönlendirici 
veya düzenleyici kararlar alabileceği düzenlen-
miştir. Görüldüğü üzere merkezi konumdaki 
büyükşehir belediyelerinin, kendi sınırları içindeki 
belediyeler üzerinde denetim yetkisi kanuna da-
yanır. Bu denetim yetkisi “iç idari vesayet” veya 
“dış idari vesayet” olarak adlandırılır. 
                                                 
81  BAYINDIR, Muhammed Savaş, İdari Denetim 

Olarak İdari Vesayet, Doktora Tezi, Gazi Üniversi-
tesi, Ankara, 2007, s. 23.  

82  GÜRAN, Sait, “Büyükşehir Yönetimi Üzerine”, İHİD, 
Y. 4, S. 1-3, 1983, s. 53.  

83  ÖZAY, İl Han, Gün Işığında Yönetim, İstanbul, 
2002, s. 174.  

SONUÇ 

12 Kasım 2012 tarihli 6360 sayılı Kanun ve 
14 Mart 2013 tarihli 6447 sayılı Kanun’un yürür-
lüğe girmesiyle mevcut olan 16 büyükşehir bele-
diyesine 14 büyükşehir belediyesi daha eklenmiş 
ve ülkemizdeki büyükşehir belediyesi toplamda 
30’u bulmuştur. 6360 sayılı Kanun’un yürürlük 
tarihi kural olarak yayım tarihidir. Ancak 6360 
sayılı Kanun’un 36. maddesinde Kanun’un bazı 
hükümlerinin yürürlülük tarihinin ilk mahalli idare-
ler genel seçimi olacağına ilişkin bir düzenleye 
gidilmiştir. 

6360 sayılı Kanun ile Türk İdare Hukuku’nun 
Mahalli İdarelere ilişkin önemli bir bölümü değiş-
mektedir. Söz konusu değişiklik 30 büyükşehir 
belediyesinde yaşayanları ilgilendirdiği ve Ka-
nun’da öngörülen 30 büyükşehirin ülkemizin 
toplam nüfusunun yaklaşık yüzde 80’nini oluştur-
duğu dikkate alındığında yapılan değişikliğin ne 
kadar önemli olduğu gözükmektedir. 

6360 sayılı Kanun’un amacı; vatandaşlar için 
hizmet kalitesini geliştirerek vatandaş memnuni-
yetini arttırmak ve vatandaşların kamu yönetimine 
daha fazla katılımını sağlamaktır. Bu amaçların 
daha iyi sağlanması için yerel yönetimlere gönde-
rilecek ödenekler arttırılmıştır. Her ne kadar 
büyükşehir belediyelerine gönderilecek ödenek 
arttırılsa da, büyükşehir belediyelerine yüklenen 
görev ve yükümlülükler dikkate alındığında, yapı-
lan artırımların yetersiz kalacağı açıktır. 

6360 sayılı Kanun ile büyükşehir belediyesine 
dönüştürülen il belediyelerinin taşınır ve taşınmaz 
malları ile personeli komisyon kararıyla ilgisine 
göre büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyeleri ile 
bağlı kuruluşlar arasında paylaştırılacaktır. 

6360 sayılı Kanun ideal, ekonomik ve sosyal 
bakımdan bir çok yenilik getirmektedir. Söz konu-
su Kanun büyükşehir belediye sınırlarını il idare 
sınırı olarak öngörmekte ve buna bağlı olarak 
büyükşehir belediyesi içindeki tüm köy ve belde 
belediyelerinin tüzel kişiliğini kaldırarak mahalle 
haline dönüştürmektedir. Ayrıca 6360 sayılı Ka-
nun’un idari bakımdan getirdiği yenilikler: Yatırım 
İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nı kurulmakta 
ve büyükşehir belediyelerinin tüm belediye iş 
yükünü kaldırması mümkün olmadığından, 
büyükşehir belediyesinin görev ve yükümlülükle-
rinin bazılarının diğer belediyelere devredilebile-
ceği düzenlenmiştir. 6360 sayılı Kanun’un eko-
nomik bakımdan getirdiği yenilikler: Büyükşehir 
ve diğer belediyelerin gelirlerinde artış yapmasına 
rağmen tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dö-
nüştürülen köylerde yaşayan vatandaşlara vergi 
yükü getirmektedir. 6360 sayılı Kanun’un sosyal 
bakımdan getirdiği yenilikler: Mahalleye dönüştü-
rülen köyleri ilçeye bağlayan yolların yapım ve 
bakım görevi büyükşehir belediyelerine verilecek, 
ulaşım hizmetlerinin koordinasyonu büyükşehir 
tarafından sağlanacak, belediyeler amatör spor 
kulüplerine ve başarılı sporculara yardım yapabi-
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lecek ve belli nüfusu geçen yerleşim yerlerinde 
kadın konuk evinin açılması zorunlu olacaktır. 

6360 sayılı Kanun büyükşehir belediyesinin 
tanımını yaparken büyükşehirin sınırını il idare 
sınırı olarak değiştirmiştir. Büyükşehirlerin sınırla-
rının il idare sınır olmasıyla, 5216 sayılı Kanun’un 
7. maddesinde belirtilen büyükşehir belediyesinin 
görev ve sorumluluklarının kapsadığı alan geniş-
lemiştir. Büyükşehir belediyesinin sınırlarının il 
idare sınırı olarak değiştirilmesi polis ve jandarma 
arasında yetki sorunlarına yol açacağı gibi, polis 
teşkilatının tüm il sınırında faaliyet göstermesi 
personel ve envanter bakımından teşkilatta ciddi 
sıkıntılara neden olacaktır. 

Büyükşehir belediyelerinin sınırının il idare sı-
nırı olması Anayasa’nın 126 ve 127. maddelerine 
aykırıdır. Anayasa, bölgesel nitelikli yönetim usul-
lerinin ancak büyük yerleşim merkezlerinde uygu-
lanabileceğini düzenlemektedir. Büyük yerleşim 
yeri de ancak aşırı şehirleşme nedeniyle, yerle-
şim yerlerinin il merkeziyle fiilen birleşmesi duru-
munda söz konusu olabilir. Başka bir deyişle bir 
yerleşim yeri il merkeziyle ayrılmaz bir biçimde 
birleşmiş ve bu yerleşim yerlerinde yaşayan in-
sanların müşterek ihtiyaçları, il merkezinde yaşa-
yan insanlarla aynı ve büyük ölçüde benzer ise 
bölgesel mahalli yönetim usulleri öngörülebilir. 
Ülkemizde İstanbul ve kısmen Kocaeli dışında hiç 
bir ilin Anayasa’da belirtilen büyük yerleşim mer-
kezi tanımına uygun olduğu söylenemez. 

6360 sayılı Kanun ile beraber bundan sonra 
nüfusu 750.000’ni geçen il belediyeleri, 
büyükşehir belediyesine dönüştürülebilecektir. 
Ancak belirtmek gerekir ki; bir yerleşim yerinin 
büyükşehir olarak nitelendirilmesi için belli bir 
nüfusa ulaşmak yeterli bir kriter değildir. Bir yerle-
şim yerinin büyükşehir olarak nitelendirilmesi için 
ayrıca büyükşehir karakterini taşıması gerekir. 

6360 sayılı Kanun’da öngörülen büyükşehir 
belediyelerinde il özel idareleri kaldırılmıştır. İl 
özel idaresine illerin mahalli idaresinin verilmesi 
anayasayla değil, kanunla yapıldığı için, il özel 
idarelerinin kanunla kaldırılması anayasa aykırı 
değildir. Ancak il özel idarelerinin kaldırılması 
büyük yerleşim niteliği taşıyan yerlerde kaldırıla-
bilir. Çünkü bölgesel nitelikli yerleşim yerlerinin 
ancak büyük yerleşim yerleri için düzenlenebile-
ceği Anayasa’nın açık hükmüdür. Bu bakımdan 
İstanbul ve kısmen Kocaeli dışında il özel idarele-
rinin kaldırılması Anayasa’ya aykırıdır. 

İl özel idarelerinin kaldırılmasıyla il özel idare-
lerinin görev ve yükümlülükleri kısmen büyükşehir 
belediyelerine kısmen diğer ilgili veya ilişkili ku-
rum ve kuruluşlara verilecektir. Söz konusu görev 
ve yükümlülüklerin bir merkezden tüm il idare 
sınırlarına götürülmesinde koordinasyon ve plan-
lama konularında sıkıntıların çıkacağı açıktır. 

6360 sayılı Kanun ile köy ve belde belediyele-
ri büyükşehir belediyelerinin mahallesi haline 

getirilerek tüzel kişiliklerine son verilmiştir. Tüzel 
kişiliğinin kaldırılması, köy ve belde belediyeleri-
nin hak ve fiil ehliyetlerini kaybetmeleri anlamına 
gelir ki; bu durumda bir çok mevzuatta köy ve 
belde belediyelerine verilen idari başvuru ve dava 
hakkının kullanılamaması anlamına gelir. 

İllerde kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütül-
mesi gereken yatırım ve hizmetlerin yerine geti-
rilmemesinin vali veya ilgili bakanlık tarafından 
tespiti halinde, valilik bu hizmetlerin ildeki diğer 
kamu kurum ve kuruluşlarınca yerine getirilmesini 
isteyebileceği gibi Yatırım İzleme ve Koordinas-
yon Merkezi tarafından yerine getirilmesini de 
isteyebilir. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Baş-
kanlığı’nın belediyeler üzerindeki bu yetkisi, bele-
diyelerin yatırım planlamalarının tamamen mer-
kezi hükümet iradesinin etkisi altında kalması ve 
Başkanlığın faaliyetleri sonucu mali kaynakların 
kesintiye uğramasıyla belediyelerin tamamen 
merkezi hükümet esaretine girmesine neden 
olacaktır. 

Büyükşehir belediyesinin il idare sınırları için-
deki tüm belediyeler üzerinde Prof. Dr. İl Han 
Özay’ın ifadesiyle “dış idari denetim”, Prof. Dr. 
Sait Güran’ın ifadesiyle “iç idari vesayet” dediği 
bir tür idari vesayet yetkisi vardır. Bu denetimin 
en önemli sebebi, kamu hizmetlerinin düzenli ve 
verimli yürütülmesi; görevliler ve görevler arasın-
da birlik ve uyumun sağlanması gibi amaçlardır. 
6360 sayılı Kanun ile getirilen yeni düzenlemeler-
le birlikte büyükşehir belediyelerinin diğer ilçe 
belediyeleri üzerindeki denetim yetkisi artmıştır. 
6360 sayılı Kanun ile beraber Özay’ın belirttiği dış 
idari denetim daha çok pekişmiş ve daha sert dış 
idari denetim halini almıştır. 
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tax system in the EU. The general outline of the 
CCCTB Proposal and the controversial points will 
be scrutinised in this Article. 
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single set of rules for companies operating in all 
EU Member States, Consolidated-EU-wide 
consolidation of a group’s profits and losses, 
Corporate-The proposal only affects companies, 
Tax Base-The amount of the group’s profit or loss 
chargeable to tax. 
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ÖZET 

Avrupa Birliği Komisyonu 16 Mart 2011 tari-
hinde “Genel Birleştirilmiş Kurumlar Vergisi Mat-
rahı” konusunda Konsey Direktifi tasarısını yayın-
ladı. Bu girişimin temel amaçları; birliğin sınırları 
içinde kurumlar vergilendirilme sisteminin basitlik 
ve verimliliğinin geliştirilmesi ve bunun sonucun-
da iyi bütünleşmiş pazarın yaratılmasına katkıda 
bulunulmasıdır. Tasarı, özellikle; çifte vergilen-
dirmenin ve vergi kaçakçılığının tasfiye edilmesi, 
şirketlerin vergilendirilmesinden doğan uyma 
maliyetlerinin azaltılması ve grup şirketler lehine 
vergi indirimleri gibi kurallarla sınır ötesi ekono-
mik aktivitelerde aşırı vergilendirme probleminin 
çözülmesini ele almaktadır. Komisyonun önerisi, 
bir kısım kurumlar ve yazarlar tarafından pozitif 
bir gelişme olarak gösterilmesine rağmen, bazı 
ilgili taraflar, Avrupa Birliği Komisyonunun, Avru-
pa Birliği hukukunun yerleşmiş prensiplerinden 
biri olan yetki ikamesi prensibine (Subsidiarity 
Principle) aykırı olduğu gerekçesiyle karşı çıkmış-
lardır. Ayrıca, ilgililer bu tasarının yürürlükte olan 
Avrupa Birliği kurumlar vergisi sistemi içinde daha 
büyük karmaşıklık yaratabileceğini ve vergilen-
dirme ile ilgili uyma maliyetlerini artırabileceğini 
ifade etmişlerdir. Bu bağlamda çalışmada, Ko-
misyonun teklifinin genel hatları ve tartışmalı 
noktalar değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Avrupa 
Birliği Komisyonu, Avrupa Birliği Parlamentosu, 
CCCTB Tasarısı, Bölüştürme Formülü, Yetki 
İkamesi Prensibi, Kurumlar Vergilendirilmesi, 
Çifte Vergilendirilme, Transfer Fiyatlandırılması, 
Grup Şirketler Vergi İndirimi 

 

INTRODUCTION 

Globalisation has significantly affected 
economies over the world and as one of the 
crucial results is highly competition amongst 
them. Nations, therefore, have tended to attract 
capital from outside to their own landscape by way 
of providing favourable business environment for 
investors.1 It could be stated that whereas United 
States and China2 have well-integrated market 
furnishing a significant advantage,3 European 
                                                 
1  OECD, (2009), Globalisation and Emerging 

Economies, Policy Brief,p.1-2. 
2  Commission Staff Working Paper,(2011), Summary 

of the Impact Assessment Accompanying document 
to the proposal for a Council directive on CCCTB. 

3  Spengel, Christoph: Zöllkau, York, (2012), Common 
Corporate Tax Base and Determination of Taxable 
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Union is still so fragmented4, particularly, in direct 
tax matters.5 For instance, in the concept of 
corporation taxation, it is required to deal with 27 
different tax systems and there is likely to be a 
conflict between Member States if associated 
companies are established in more than one 
Member State. To tackle the issue, The 
European Commission has been pursuing a 
project, which specifically target to eliminate tax 
obstacles in internal market by means of the 
Consolidated Common Corporation Tax Base. 
The Commission has suggested that it has a 
power to prevent double taxation and over-
taxation and also reduce high compliance costs 
thereby resulting in motivation for increasing 
investment to the EU.6 On the other hand, the 
proposal has dramatically produced controversy.7 
Take the statement of Institute of Chartered 
Accountants Ireland as an example: it has argued 
that “CCCTB does not comply with the principle 
of subsidiarity. It, also, will damage Europe’s 
capacity to attract foreign investment as tax 
payable by multinationals in any one EU Member 
State will no longer be determined by the law of 
that State alone, but by reference to a 
complicated formula which can only be computed 
in retrospect.”8 Accordingly, the ICAI has stated 
that the concept to whose time has passed since 
the targeted solutions as the directives (positive 
harmonisation) and the fundamental freedoms 
(negative harmonisation) have addressed direct 
tax issues within the EU.9 Furthermore, it is 
contended that the concept would reduce the 
fiscal sovereignty of the Member States and 
create imbalances of treasury revenue of the 
Member States.10 Nevertheless, various scholars 
have appreciated the CCCTB proposal as a 
successful initiative to harmonise the corporate 

                                                                    
Income: A Comparison of the CCCTB Proposal and 
Current Practice in the EU Member States, 
Switzerland and the United States, Springer Berlin 
Heidelberg, p.17-24. 

4  Gresse, Carole,(2012), Market Fragmentation in 
Europe: Assessment and Prospects for Market 
Quality, Driver Review DR19, p.4. 

5  Lang, Michael and et al,(2010), Introduction to 
European Tax Lam: Direct Taxation, Spiramus, 
second edition, p. 43. 

6  Proposal for a Council Directive on a Common 
Consolidated Corporate Tax Base,(2011), 121/4, 
European Commission, p.4. 

7  Common Consolidated Corporate Tax Base; an 
Update,(2011), the Fiscal Policy Division of the 
Department of Finance, p.1. 

8  Common Consolidated Corporate Tax Base: 
Companies - a Harmonised Tax System for Europe, 
(2007), The Institute of Chartered Accountants in 
Ireland, p.4. 

9  See the footnote 9, p.4-5. 
10  Kovacheva, Ralitsa, Is There a Tax Threat for 

Bulgaria coming from the EU?, 16 January 2012 
09:58 am http://www.euinside.eu/en/mobile/is-there-
a-tax-threat-coming-to-bulgaria-from-the-eu  

tax system in the EU.11 This paper will examine 
the concept of CCCTB in consideration of 
convincing arguments and come to conclusion 
that the CCCTB is likely to make positive 
contributions to deal with the current direct tax 
matters. 

 

IS THERE A BREACH OF THE PRINCIPLE 
OF SUBSIDIARITY? 

The Subsidiarity principle is a fundamental 
principle of the EU12, which means that the rights 
to take decisions should be assigned to as low a 
level of society as.13 To put another way, if a task 
cannot be handled by lower entity, then it can be 
tackled by higher entity. 14 It is considered that 
the principle enables fair competition, innovative 
system and democratic environment.15 With 
reference the Protocol II16, draft legislative acts 
should be complied with the principle of 
subsidiarity. Furthermore, any legislative act is 
required to include a detailed statement on the 
expected financial effect and implications of 
national provisions and the justifications why the 
EU is the best to legislate. 

According to the Commission, nonetheless, 
Member States individually cannot generate a 
comprehensive solution to the corporate taxation 
matters.17 It has demonstrated that there is no 
coordinated action to be addressed giving rise to 
uncertainty, inefficiency and high cost for a single 
market. As a consequence of those has led to 
disincentive capital. Therefore, it is needed to be 
intervened by the EU. Various national 
parliaments,18 however, claim that it may 
                                                 
11  Verband der Auslandsbanken in Deutschland e. V. 

(Associaition of Foreign Banks in Germany),(2007), 
European Commission’s Paper on the Common 
Corporate Consolidated Tax Base, p.1; Fundacion 
EZAI (European Foundation for Public Policies, 
(2007), Cooperatives in the European Common 
Consolidated Corporate Tax.; Kosterna, Urszula, 
(2008), The EU Single Market and the Corporate 
Income Tax Harmonisation Issue, p.1. 

12  Sadeleer, Nicolas de, (2012), Principle of 
Subsidiarity and the EU Environmental Policy, 
JEEPL 9.1, Martinus Nijhoff Publishesd, p.63. 

13  Bernholz, Peter (2009), How to Safeguard 
Subsidiarity and Competition in the EU, RMM, p.327. 

14  Marquardt, P.D. (1994), Subsidiarity and Sovereignty 
in the EU, Fordham International Law Journal, 
volume 18, Issue 2, p.617. 

15  Pelkmans, Jacques, (2006), Testing for 
Subsidiarity, Bruges European Economic Policy 
Briefing, no:13, p.3. See also footnote 15, p.330 

16  Protocol II to the TEU and TFEU on the Application 
of the Principles of Subsidiarity and Proportionality 

17  See footnote 4, p.3. 
18  Ireland, Bulgaria, Romania, Malta, The Netherlands, 

Poland, United Kingdom, Sweden, Slovak Rebuplic. 
EU Informatıon Exchange system. For more 
information: 17 October 2013 13:00 pm 
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/home/home.do.  
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infringes the subsidiarity principle.19 This is 
because, first of all, the Member States are able 
to address the issue itself.20 It, nonetheless, is not 
persuasive argument as they generally do not 
have effective national measurements.21 Also, tax 
treaties are often made bilaterally and therefore 
they do not provide convincing settlement for 
complex double taxation issues such as group 
relief & losses, thin capitalisation and Controlled 
foreign corporation (CFC).22 They, nevertheless, 
consider that Court of Justice of the European 
Union has developed well-established case law 
to tackle the issues.23 On the other side of the 
coin, it would argue that the case law has 
assisted for harmonisation of the EU in direct tax 
matters to some extent but it has not provide 
satisfying solution to tackle the obstacles. It 
would seem that the mission cannot be 
completed by solely CJEU in the case of 27 
different national tax systems without concrete 
specific provisions implemented by the EU.24 
                                                 
19  Such as Bernholz, Peter, Sadeleer, Nicolas de, 

Chartered Accountants Ireland, the Netherlands 
Central Planning Bureau. 

20  See footnote 9,p.1. Some Member States have 
argued that the Commission did not provide enough 
qualitative and quantitative indicators to prove that 
fiscal impediments to cross-border activity cannot be 
sufficiently dealt with by the MSs themselves and that 
action at the level of Union would have extra benefits 
for the EU, from The KPMG Guide to CCCTB Part I, 
(2011), KPMG International Cooperative in 
Collaboration with KPMG’ EU Tax Centre, p.15. 
However, the Author considers that The Commission 
has issued reasonable number of background 
documents, reports and other materials in relation to 
the above argument. More information: 18 October 
2012 14:30 pm http://ec.europa.eu/taxation/company 
_tax/common_ tax_base/index_en.htm  

21  Unilateral reliefs are provided by Member States, 
the majority of cases, have failed to eliminate cross-
border direct tax matters in the Union. For example, 
in the case of Avoir Fiscal(270/83 1986), CJEU held 
the relevant domestic legislation constituted 
discrimination against foreign companies. French 
officials contented that French branches of foreign 
corporations enjoy many tax advantages over 
French companies and those advantages 
compensate disadvantages suffered by the foreign 
companies. On the other hand, CJEU denied this 
argument as a justification.  

22  Group Litigation Class IV ACT C-374/04 2006, 
Group Litigation Thin Capitalisation C-446/04 2006. 

23  Malherbe, Jacques and et al,(2010),The Impact on 
the Rulings of the ECJ in the Area of Direct 
Taxation, European Parliament, Policy Department, 
p.7-11-12. 

24  The fundamental freedoms have appeared as the 
most relevant primary law due to the fact that the 
lack of specific primary law regulates direct tax 
matters within the EU, cited in Lang, Michael and et 
al,(2010), Introduction to European Tax Lam: Direct 
Taxation, Spiramus, second edition, p. 23,24. On 
the other hand, the author argues that specific and 
effective provisions in relation to direct tax issues 
must be implemented. 

Furthermore, the concept of CCCTB would not 
entirely replace national tax systems of Member 
States. For instance, it does not contain the same 
common corporate tax rates. A set of common 
rules for only determining the tax base of 
corporations with operations in a number of 
Member States would be provided. Thus, 
Member States would have the right to make its 
own tax rate thereby protecting their fiscal 
sovereignty and sustaining the possibility of tax 
competition against the rivals in the Union. 
Moreover, in the current system, despite the fact 
that Member States are exclusively competent for 
direct tax taxation, the CJEU has held that in its 
ruling case law that the Member States must 
exercise their competence in consistent with EU 
law.25 This means that in the matter of direct 
taxation, EU law has already taken priority over 
the national law of Member states. Nonetheless, 
as mentioned above, it has not fulfilled properly.26 
Hence, it is necessary to take further steps at the 
level of the EU instead of national level. Taking 
the foregoing arguments into account, it would 
appear that the notion of the CCCTB 
demonstrates respect to the principle of 
subsidiarity and does not violate the settled EU 
law principle. 

 

IS THE CCCTB SUITABLE CONCEPT FOR 
CORPORATE TAXATION IN THE EU? 

Producing a robust common market has been 
ultimate aim of the Union since it was 
established. It can be stated that one of the most 
challenging step to create a well-integrated mar-
ket, which is the harmonisation of Member states’ 
taxation systems.27 Whilst indirect taxation has 
been harmonised effectively by the specific 
provisions of the TFEU and the Directives, the 
Union has attempted to harmonise direct taxation 
provisions of the Member States by applying, the 
majority of cases,28 to the fundamental 
freedoms.29 The latter has not reached at desired 
level of reconciliation.30 Particularly, there are still 

                                                 
25  Avoir Fiscal Case C-270/83 1986, the paragraph 13. 
26  Draft Report on the Proposal for a Council Directive 

on a CCCTB, European Parliament, (COM (2011) 
0121 – C7-0092 – 2011/0058(CNS)),Committee on 
Economic and Monetary Affairs,p.15. 

27  EBIT Contribution to the Commission on the 
CCCTB, (2006), European Business Initiative on 
Taxation, p.1. 

28  Direct taxation Directives have applied in limited 
cases.  

29  Tiley, John; Loutzenhiser, Glen, (2013), Advanced 
Topics in Revenue Law, Hart Publishing, p.480-485; 
Laule, Gerhard; Weber, Robert, (1999), Harmonisation 
of the Tax Systems in Europe Judgments of the 
European Court of Justice, p.7-22. 

30  Miller,Benjamin F.,(2007),Comments on Document 
CCCTB/WP060 CCCTB Working Group Possible 
Elements of a Sharing Mechanism,p.1-2. 
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serious obstacles in the case of corporate 
taxation issues within the EU with regard to the 
report carried by the Commission.31 To address 
the issues, the Commission put forward various 
targeted solutions to resolve those problems but 
it considered that they would constitute a partial 
remedy32 and more importantly not deal with the 
fundamental problem of the separate national tax 
systems.33 Therefore, it has developed the 
concept of CCCTB. 

The CCCTB is briefly defined as a single set 
of rules that companies34 operating with 
subsidiaries and/or permanent establishment 
across the EU could apply to compute their 
taxable profits.35 According to the CCCTB, a 
qualifying companies or group companies would 
have to act in accordance with only one Member 
States’ tax system – depending on the location 
where the parent of companies or groups reside 
– for calculating its taxable income rather than 
different provisions in each Member State in 
which they establish.36 Group companies, in 
addition, would have a chance to consolidate all 
the profits and losses they incur within the 
Union.37 The consolidated figure is subsequently 
allocated by the specified apportionment 
formula to the group members in the Member 
States where they found. Then, the Member 
States would apply their own national tax rate to 
the allocated to compute the tax due in each 
Member State.38 

The objective of the system is to eliminate 
the remaining tax obstacles in the internal mar-
                                                 
31  Commission Communication: Towards an Internal 

Market without Tax Obstacles, A Strategy for Providing 
Companies with a Consolidated Corporate Tax 
Base for Their EU-Wide Activities, (2001), p.582. 

32  Mintz, Jack; Weiner, Joann M., (2009), Some Open 
Negotiation Issues Involving a Common Consolidated 
Corporate Tax Base in the European Union, Tax L. 
Review 62, p.81. 

33  The KPMG Guide to CCCTB Part I,(2011),KPMG 
International Cooperative in Collaboration with 
KPMG’ EU Tax Centre, p.8. 

34  Even though the early drafts of the CCCTB proposal 
focussed on large multinational companies, the 
current proposal has been extended to apply to all 
companies regardless of size. There are only two 
conditions that the first, a company must have a 
qualifying corporate form and be subject to a 
specified EU Member State corporate tax. Eligible 
company can be set up under the laws of either a 
Member State or of a third country. 

35  See footnote 4,p.4. 
36  European Commission Web: http://ec.europa.eu/ 

taxationcustoms/taxation/companytax/commontax 
base/date 13.10.2013 11:40 am. 

37  Proposal for a Council Directive on a Common 
Consolidated corporate Tax Base (CCCTB) - COM 
(2011) Final. 

38  The KPMG Guide to CCCTB Part II,(2011),KPMG 
International Cooperative in Collaboration with 
KPMG’ EU Tax Centre, p.8. 

ket such as additional compliance cost, double 
taxation and over-taxation. The Commission has 
advocated that it will contribute greater simplicity 
and transparency in the 27 existing company tax 
systems.39 It, nonetheless, has created a 
battleground. Would it decrease compliance 
costs? Is it capable of eliminating complexity of 
the current European tax system? Could the 
concept attract intended level of foreign 
investment or vice versa? Is it a serious adverse 
effect on European competitiveness? The issues 
will be critically analysed in the subsequent 
paragraphs. 

It is obvious that to minimize compliance cost 
and simplify the corporate taxation provisions are 
favourable ideas from the point of taxpayers and 
tax administrations. According to a survey carried 
out by Deloitte, the CCCTB is expected to save a 
significant amount of money, especially, the cost 
of establishing a subsidiary in another Member 
State is reduced by up to %67.40 On the other 
hand, ICAI asserts that the system will cause 
extra costs to business as it requires additional 
preparation for CCCTB.41 The Netherlands 
Central Planning Bureau, in the same vein, has 
concluded that “the little gains from a reduction in 
compliance costs and the elimination of transfer 
pricing are offset by the efficiency losses from 
reallocation.”42 The Bureau has underlined that it 
is likely to produce imbalances of revenue of the 
Member States. It can be expressed that a 
comprehensive alteration in the corporate tax 
system may increase the cost at the beginning 
period. This, however, could be tolerated in the 
long term especially when the application of 
separate accounting under the arm’s length 
transfer pricing approach, considered to be 
responsible for high compliance costs, is taken 
into account. Moreover, as mentioned the above, 
some well-established institutions expect that the 
CCCTB proposal would decrease considerably 
the compliance cost. Furthermore, in the present 
system, companies have to deal with many tax 
administrations across the Union, having said 
that the CCCTB concept offers to decrease 
admin burden by establishing a “one-stop-shop” 
system providing companies would be 
responsible only one tax administration with a 
standardised norms. 

Notwithstanding the European Parliament’s 
opinion is purely consultative, has voted 
predominantly in favour of a compulsory 
application of the CCCTB in the EU, The 
Commission proposal has provided for the 
CCCTB to be optional. It can be stated that 

                                                 
39  See footnote 7,p.4-5. 
40  See footnote 4,p.6. 
41  See footnote 9,p.1. 
42  Horst, Albert van der,(2010), Is EU Coordination 

Needed for Corporate Taxation?, p.60. 
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optional CCCTB might increase the complexity 
of corporate taxation in the Union. It, 
nevertheless, would give more freedom of 
choice and more alternatives for tax planning to 
companies carrying on business in the EU.43 
Therefore, to our view, the latter may outweigh 
the former.44 Accordingly, the author argues that 
the claims comprises that the CCCTB proposal 
giving rise to complexity for the corporate 
taxation system and increasing compliance cost 
are likely to be unfounded. 

The matter of reallocation, nevertheless, is 
highly problematic. It is anticipated that there 
would be winners and losers amongst Member 
States since new tax planning opportunities 
would have significant impact on the reallocation 
of revenue within the EU.45 Eligible corporations 
may have an incentive to shift the allocated tax 
base to Member States setting low corporate tax 
rate by means of transferring the formula factors: 
capital, labour and sales. For example, sales 
could be transferred from Germany- high tax 
jurisdiction to Bulgaria- low tax jurisdiction. Thus, 
we recommend that the EU-wide macroeconomic 
studies regarding the reallocation issue should be 
carried out in order to clarify prospect positive 
and negative effects over the treasury of the 
Member States. 

One of the most convincing arguments in 
favour of CCCTB is that it will allow cross-border 
offsetting and avoid many situations of double 
taxation. 46 The Commission has argued that the 
current transfer pricing method is a key obstacle 
in the single market.47 Also, the network of double 
taxation conventions has not provided an 
appropriate solution for the elimination of double 
taxation in the Union. Likewise EU companies, 
non-EU companies with branches or subsidiaries 
in a Member State would be able to choose the 
CCCTB in relation to their EU activities on 
condition that they satisfy all qualifications as is 
needed from EU companies. The Commission 
has stated that it can make the EU a much more 
attractive market for foreign investors since there 
is no need to deal with 27 different tax systems in 

                                                 
43  On the other hand, whether the application of the 

CCCTB is mandatory or optional will be decided by 
the Council of Ministers. 

44  For the opposite opinion: Boer argues that the 
CCCTB should be compulsory in combination with 
tariff combination in order to decrease a prospect 
race to bottom between Member States regarding 
the corporate tax rate. Boer,M.J.,(2012),A few 
Comments on the CCCTB Directive,p. 9, electronic 
copy available at: http://ssrn.com/abstract=2012276  

45  CCCTB: An Update,(2012), Presentation to Joint 
Oireachtas Committee on Finance and Public 
Expenditure and Reform, An Roinn Airgeadais 
Department of Finance, slide 14. 

46  See footnote 9, p.1. 
47  See footnote 7, p.4. 

the concept of CCCTB. However, ICAI has 
stressed that CCCTB is not simplification. It only 
means that the present 27 tax systems within the 
EU become 28.48 Nonetheless, it would seem 
that ICAI’s claims may be groundless because 
the CCCTB proposal solely includes a set of 
common provisions for determining the tax base 
of companies with operations in more than one 
Member State. At that stage, Member States do 
not involve the procedure except with the 
corresponding Member State. In this manner, the 
formidable part of corporate taxation would be 
completed by just one tax administration. In 
addition, transfer pricing method would not be 
longer necessary for the transactions made by 
companies within a group since the total profit of 
the group is calculated at the level of the parent 
corporation. One of the highest compliance cost 
source, therefore, would be eliminated. Moreover, 
the CCCTB proposal allows a consolidation of 
losses and profits within the group.49 Thus, 
liquidity disadvantages of the group would be 
disappeared. Another improvement is neutrality 
of legal form that subsidiaries are treated as 
permanent establishment. It means that 
businesses would have more freedom of 
establishment. Overall, when the aforesaid 
arguments are considered, the author highlights 
that the concept is highly likely to be attracted 
foreign companies to the EU.50 It, also, is able to 
eliminate complicated corporate tax obstacles. 

The apportionment formula,51 which serves to 
calculate which Member State in which the 
company is active would be entitled to tax a 
certain portion of the tax base, is indicated by the 
Commission as the best application for the 
purposes of corporation taxation within the EU. 
Even though the formula is considered as a 
simplification in comparison with the current 
system, various institutions and commentators 
treat it as sceptical. For instance, ICAI has 
advocated that the formula will lead more 
complexity in corporate taxation in the Union for 
several reasons. First and foremost, it requires 
additional accounting principles causing 
convoluted situations. This argument is not 
satisfactory as thanks to the CCCTB proposal, 27 
existing different taxation systems to compute the 
tax base of companies would be ruled out and a 
                                                 
48  See Footnote 9, p.1. 
49  Even though some members of the group 

established outside the EU, group relief is available 
on condition that those companies are subject to a 
specified EU Member State corporate tax. 

50  However, in the case of third country situaitons, the 
majority of the foregoing obstacles would not be 
addressed. 

51  For detailed information regarding the Formula 
particularly in comparison with the Formula applied 
in US and Canada: Nerudova, Danuse, (2012), 
Common Consolidated Corporate Tax Base under 
Formulary Apportionment, p.463-472. 
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set of common rules would replace resulting in 
simplification. The formula is based on three 
factors equally weighted: assets, labour (equally 
shared between the two subfactors: the number 
of employees and payroll cost) and sales. If it is 
applied for all companies irrespective of 
differences between them may give rise to unfair 
cases.52 It would require re-adjustments of the 
system.53 On the other hand, we consider that the 
concept must be simple and uniform as much as 
in order to provide legal certainty, otherwise the 
corporate taxation system may include further 
complexity.54 Naturally, it could contain some little 
shortcomings but it could be stated comfortably 
that the concept is more reliable than other 
targeted solutions has been experienced. 
However, whilst the new formula would eliminate 
serious corporate tax obstacles such as transfer 
pricing and group relief, it would lead to allocation 
problems. This is because companies would 
attempt to manipulate the separate tax bases by 
means of transferring the formula factors to 
Member States setting low corporate tax rate. 
Therefore, the author suggests that it should be 
addressed by strict anti-abuse rules. 

 

CONCLUSION 

The CCCTB is likely to be dealt with the 
current underlying tax obstacles within the EU 
despite the fact that it requires further provisions 
to tackle third country situations. Whereas 
various national parliaments of the Member 
States and institutions have contended that the 
CCCTB proposal infringes the principle of 
subsidiarity, to our opinion, it is comply with the 
principle due to the fact that there is no chance to 
deal with the corporate tax obstacles at the level 
of nations. Secondly, the proposal would reduce 
substantial compliance cost especially in the case 
of transfer pricing. Furthermore, the current 
corporate tax system would be simplified by the 
CCCTB since it offers eligible companies to deal 
with only one tax administration for computing 
their overall tax base. At the same time, it would 
leave room for tax competition between Member 
States in the sense that to determine corporate 
tax rate remains to be a national competence. 
Finally, the formula apportionment is a welcome 
                                                 
52  Menzies Conacher, Ian, (2006), CCCTB – 

Comments on the 9th March Paper on the 
Treatment of Financial Institutions, European 
Banking Federation, p.3. 

53  Europe and Corporation Tax Setting the Record 
Straight, Chartered Accountants Ireland Position 
Paper(2010),p.11; Insurers of Europe(CEA),(2007), 
CEA Position on the Delineation and Apportionment 
of an EU Consolidated Tax Base for Multi-
Jurisdictional Corporate Income Taxation,p.4-6. 

54  The Business Europe Task Force, (2006), 
Comments on Document CCCTB/WP/047 CCCTB 
Working Group, Sharing Mechanism, p.2-3. 

development since it is expected that it is able to 
simplify the current system. 

One of the first initiatives in the harmonisation 
of direct taxes was the 1962 Neumark Report,55 
which recommended a centralised system for 
calculating total taxable profit within a single 
market in order to eliminate double taxation 
incidents. The notion, nonetheless, was not 
accepted on account of the fact that it would 
require a very broad alignment of national 
legislations and a very developed degree of 
collaboration between the tax administrations of 
the member States.56 It could be stated that the 
Union had not adequate technology to achieve it 
at that time. However, at the present time, we 
consider that it is time to take a further step to an 
advanced level of harmonisation concerning the 
corporate taxation system in the EU. 

On the other hand, even though the CCCTB 
would eliminate serious tax obstacles, allocation 
problems could be arisen as tax incentive would 
be possible by means of transferring the formula 
factors between the Member states where the 
companies establish. Therefore, the proposal 
should take those matters into consideration. 

                                                 
55  The EEC Reports on Tax Harmonisation, (1963), 

IBFD, p.142 
56  See footnote 36, p.7. 
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ABSTRACT 

Ever-increasing caseload problem of the 
European Court of Human Rights in recent years 
has constituted the focal point of human rights 
authorities. In this sense, both Izmir and Brighton 
Declarations suggest that contracting parties make 
effective domestic remedies and create new 
domestic instances like constitutional complaint 
procedure. In accordance with the principle of 
subsidiary, applicants primarily bring their cases 
before their own domestic remedies and if these 
procedures are effective, they should exhaust 
them. Consequently, it is important to understand 
the notion of effective remedy within the ECHR 
precedents not only in terms of the protection of 
human rights but the future of the Court as well. 
From this point of view, this paper aims to reveal 
the meaning of effectiveness on the ECHR 
precedents and the Court’s perspective on it. 

Keywords: ECHR, the caseload problem, the 
principle of subsidiary, the exhaustion of 
domestic remedies, an effective remedy, a 
constitutional complaint procedure, accessibility, 
effectiveness, efficiency. 

 

ÖZET 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin özellikle 
son yıllarda giderek artan iş yükü sorunu, insan 
hakları otoritelerinin odak noktasını oluşturmak-
tadır. Bu bağlamda hem İzmir hem Brighton Dek-
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larasyonları taraf devletlere İkincillik İlkesi bağla-
mında kendi iç hukuk yollarını etkili hale getirme-
leri ve bireysel başvuru gibi yeni iç hukuk yolları 
oluşturulmasını önermektedir. İkincillik Prensibi 
uyarınca başvurucular öncelikle kendi iç hukuk 
yollarına başvurmalı ve bu yollar etkili ise, onları 
tüketmelidirler. Dolayısıyla, AİHM içtihatları kap-
samında etkili iç hukuk yolu kavramını anlamak, 
yalnızca insan haklarının korunması bakımından 
değil, Mahkemenin geleceği açısından da önem 
arz etmektedir. Çalışmamız bu doğrultuda etkili iç 
hukuk yolu kavramının AİHM nezdindeki anlamını 
ve Mahkeme’nin konuya bakış açısını ortaya 
koymayı amaçlamaktadır. 

Anahtar Sözcükler: AİHS, iş yükü sorunu, 
ikincillik prensibi, iç hukuk yollarının tüketilmesi, 
etkili hukuk yolu, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel 
başvuru, ulaşılabilirlik, etkililik, etkinlik. 

 

A. INTRODUCTION 

After the catastrophic results of the Second 
World War, the European Court of Human Rights 
(ECtHR) was established to prevent gross human 
rights violations. Its role has widened day by day 
and it is almost an international high court, turned 
to automatically. As a result there has been a 
huge caseload before the Court threatening the 
future of human rights protection. 

Within the context of the Article 1 of the 
European Convention on Human Rights (ECHR), 
the contracting parties have a responsibility to 
protect and enforce human rights internally to 
achieve comprehensive human rights protection. 
It means that national human rights protection is 
primarily important and individual application to 
the ECtHR is a subsidiary mechanism under 
Article 13 and 35 of ECHR1. 

This principle of subsidiary is directly related 
to constitute domestic remedies effectively by 
contracting parties. This is because the 
Convention includes a separate article about the 
right to an effective remedy, which is an 
assurance for the future of the Court. It is 
therefore significant to understand whether a 
domestic remedy is assessed as effective or not. 

In this regard, there is a must in assessing the 
relationship between a new domestic remedy and 
the ECtHR in the context of accessibility, 
effectiveness and efficiency. For instance, when 
an individual application to a Constitutional Court 
is considered as a new domestic remedy, the 
case law on an effective domestic remedy 
relating to a constitutional complaint procedure 
should be examined2. With regard to the ECtHR, 

                                                 
1  Scordino v. Italy (No:1), Application No: 36813/97, 

29 March 2006, par. 140. 
2  Durr, supra at 170. 
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constitutional complaint is not a compulsory 
domestic remedy; however if it is regulated, it has 
to meet the requirements of Article 6 of the 
Convention to be accepted as an effective 
remedy3. 

Under the Convention and the case law of the 
ECtHR, one primary principle is exhaustion of 
domestic remedies. After all domestic remedies 
are exhausted; the applicant can apply to the 
ECtHR. This principle originating from customary 
international law means in the domestic legal 
area, the highest legal instance must be availed 
by an applicant4. In addition, there is an 
assumption that a domestic remedy is effective in 
addressing human rights violations which links in 
with Article 13 the obligation on national 
authorities to provide an effective domestic rem-
edy5. It is therefore obvious that national 
authorities have to address human rights 
violations and solve them effectively in the light of 
the ECHR case law6. Otherwise, this national 
remedy will be assessed as inadequate and 
ineffective entitling an applicant to bring an 
application before the ECtHR without the 
exhaustion of a local remedy7. However this 
situation affects the future of the Court negatively 
due to the increasing number of applications. 
Furthermore, the lack of an effective domestic 
remedy may cause a violation of the right to an 
effective remedy of Article 13 of the Convention. 

Nowadays owing to increasing caseload prob-
lem of the ECtHR, Strasbourg authorities and the 
Venice Commission have suggested that national 
authorities create effective domestic remedies to 
reduce the number of applications to the Court. 
This is not only important for the future of the 
Court, but also clearly for universal human rights 
protection. However precedents on effective 
domestic remedy must be followed to understand 
the Court’s approach. This principle may be 
examined under the four subheadings of 
accessibility, effectiveness, efficiency and the 
possible application to previous violations. 

 

                                                 
3  Süssmann v. Germany, Application No: 20024/92, 

16 September 1996; Ruiz-Mateos v. Spain, 
Application No: 12952/87, 23 June 1993. 

4  Akdivar and Others v. Turkey, Application No: 
21893/93, 16 September 1996, par. 66. 

5  Key Case Law Issues – Exhaustion of Domestic 
Remedies, 28 April 2006, 
http://www.elibrary.humanrights 
house.org/library/doc1/7_EC_on_HR_and_its_mec
hanism_of_HR_protection/general_section/articles_
and_books/COURT_n1295989_v2_Key_caselaw_i
ssues.pdf, Accessed 21 June 2013. 

6  Akdivar and Others v. Turkey, Application No: 
21893/93, 16 September 1996, par. 65. 

7  Kevin Boyle, ‘The European Experience: The 
European Convention on Human Rights’ (2009) 40 
Victoria University of Wellington Law Review 171. 

B. ACCESSIBILITY 

First of all, a legal remedy must be 
accessible, meaning every applicant may apply 
for this remedy easily. In addition, it must be 
clear, concrete and practical. For instance, if a 
claimant applies to use a domestic remedy after 
fulfilling stringent conditions or obtaining the 
permission of one of the public authorities, it 
amounts to an inaccessible domestic remedy in 
terms of human rights violations8. Some scholars 
support an idea that an application should not be 
limited since this may cause a docket before the 
ECtHR, particularly in constitutional complaint 
procedures9. Moreover, states should take all 
necessary measures to improve the accessibility 
of domestic remedies for effective human rights 
protection, such as a legal aid system, 
simplification of procedures and so on10. 

The right to the access to court is also 
assessed within the context of accessibility. In 
terms of the ECtHR case law, the right of access 
to court may be limited since it is not an absolute 
right. These limitations may be financial ones (an 
application fee) or time limitations11. However, it 
is necessary to understand these limitations 
must not “restrict or reduce the access afforded 
to the applicant in such a way or to such an 
extent that the very essence of that right was 
impaired.”12 One of the prominent financial 
limitations affecting accessibility is an application 
fee. States may implement this to prevent abuse 
of the right to apply to court. In other respects, it 
should not be extremely high and an authority 
must examine the applicant’s financial situation 
and if necessary, an applicant can apply legal 
aid13. In Kreuz v. Poland, the applications fee 
which was 100 million Polish Zloty was found 
excessively high and according to the ECtHR, 
the domestic court’s view was that the applicant 
could pay this amount had been based on 
assumptions14. On the other hand, the Court 
                                                 
8  Atilla Nalbant, ‘Law of the European Convention on 

Human Rights and Individual Application to the 
Constitutional Court’ [Avrupa İnsan Hakları Sözleş-
mesi Hukuku ve Anayasal Bireysel Başvuru] (The 
Author,tr.) Ed. Ahmet Taskin, European Court of 
Human Rights and Turkey-II: Constitutional 
Complaint and European Court of Human Rights, 
Justice Academy of Turkey Publications, 10 
December 2010 p. 219. 

9  Gerhard Dannemann, ‘Constitutional Complaints: 
The European Perspective’ (1994) 43 International 
and Comparative Law Quarterly 152. 

10  Airey v. Ireland, Application No. 6289/73, 9 October 
1979, par. 26. 

11  Kreuz v. Poland, Application No. 28249/95, 19 June 
2001, par. 53. 

12  Kreuz v. Poland, Application No. 28249/95, 19 June 
2001, par. 54. 

13  Nalbant, supra at 219. 
14  Kreuz v. Poland, Application No. 28249/95, 19 June 

2001, par. 62 – 63. 
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held in Reuther v. Germany that an application 
fee (750 Euro) to Bavarian Constitutional Court 
was not excessive15. 

In regard to the effectiveness of constitutional 
complaint, the ECtHR has examined Slovak, 
Croatian and Azerbaijani procedures and 
qualified them as inaccessible domestic 
remedies. Firstly, the Court held in the ad-
missibility phase of Feldek v. Slovakia that an 
individual application to Slovakian Constitutional 
Court, the Podnet System, did not have requisite 
accessibility as when a claimant brings an 
application to the podnet procedure, starting with 
formal proceedings depends on the decision of 
the Constitutional Court16. In addition both ICC 
procedures in Slovakia and Croatia do not 
include the power to abolish the ordinary courts’ 
decisions, the power to abolish the excessive 
length of the proceedings and to decide any claim 
about non-pecuniary damages17. Also in the 
Azerbaijani constitutional complaint procedure, 
there is an obligation to lodge an additional 
cassation appeal to the Supreme Court President 
for reopening proceedings and reviewing the final 
Supreme Court decision18. Therefore in 
accordance with the ECtHR’s perspective, this 
procedure did not provide adequate accessibility 
for an effective domestic remedy19. 

 

C. EFFECTIVENESS 

Generally human rights conventions include 
various procedures proposing to ensure effective 
remedies for a fair trial. Article 6 of the ECHR, the 
right to access to a court is regulated and it is 
significant for redressing violations. Particularly 
Article 13 is formed separately by envisaging 
positive action to ensure an effective remedy in 
case of breach of convention rights20. However, 
the Strasbourg authorities recognize a margin of 
appreciation for the choice of remedy since 
Article 13 does not require a particular form of 
remedy21. 

                                                 
15  Reuhter v. Germany, Application No. 74789/01, 5 

June 2003. 
16  The Admissibility of Feldek v. The Slovak Republic, 

Application No. 29032/95, 15 June 2000, p. 13 – 14.  
17  The Admissibility of Feldek v. The Slovak Republic, 

Application No. 29032/95, 15 June 2000, p. 12 – 
13; Mikulic v. Croatia, Application No. 53176/99, 7 
February 2002, par. 67–73.  

18  Ismayilov v. Azerbaijan, Application No. 4439/04, 
17 January 2008, par. 39–40. 

19  Ismayilov v. Azerbaijan, Application No. 4439/04, 
17 January 2008, par. 39–40. 

20  Yutaka Arai, The Margin of Appreciation Doctrine 
and the Principle of Proportionality in the 
Jurisprudence of the ECHR (Intersentia, 2001) 217.  

21  Smith and Grady v. The United Kingdom, 
Application No. 33985/96, 33986/96, 27 September 
1999, par. 135. 

Effectiveness’ mean is a remedy must prevent 
the alleged violation, must prevent the alleged 
violation’s continuation and must provide an 
adequate redress for any violation22. This right 
guarantees an existence of any local remedy for 
fundamental rights and freedoms under the 
Convention; this does not mean that the Court 
will decide in favor of the claimant23. In addition, 
the existence of an effective remedy is found by 
examining different rights in different articles 
separately24. In Assenov and Others v. Bulgaria, 
the ECtHR held that when there is an alleged 
violation of Articles 2 and 3, an effective remedy 
should include an effective official investigation 
identifying and punishing those responsible25. 
Moreover, the obligation to provide an effective 
domestic remedy does not include an obligation 
for every single domestic remedy to be effective. 
If an aggregation of remedies is effective, this 
may meet requirements for this right26. 
Furthermore, the right to an effective remedy has 
to be provided for military sanctions as well. This 
problem is raised in A.D. v. Turkey where the 
applicant was arrested by reason of disobeying 
military orders and could not lodge an appeal 
against the arrest warrant. Thus the Court held 
that there was not an effective domestic remedy 
against open arrest by military authorities27. 

The effectiveness must be provided for not 
only in theory, but in practice as well28. This 
principle is vital for the duration of investigations 
and trials which can directly illustrate how 
effective a remedy is in practice. The Court 
decided in Bati and Others v. Turkey that an 
eight-year investigation and criminal proceedings 
were very slow and accepted that the applicants 
had exhausted domestic remedies and could 
apply to the ECtHR29. 

                                                 
22  David Harris, Michael O’Boyle and Colin Warbrick, 

Law of the European Convention on Human Rights 
(Oxford University Press, 2009) p. 562.  

23  Kudla v. Poland, Application No. 30210/96, 26 
October 2000, par. 157; The Admissibility of Feldek 
v. The Slovak Republic, Application No. 29032/95, 
15 June 2000, p. 13 

24  Nalbant, supra at 220. 
25  Assenov and Others v. Bulgaria, Application No. 

90/1997/874/1086, 28 October 1998, par. 102. 
26  Kudla v. Poland, Application No. 30210/96, 26 

October 2000, par. 157. ; Chahal v. The United 
Kingdom, Application No. 22414/93, 15 November 
1996, par. 145.  

27  A.D. v. Turkey, Application No. 29986/96. 22 
December 2005; Rotaru v. Romania, Application 
No. 28341/95. 4 May 2000, par. 67. 

28  Ilhan v. Turkey, Application No. 22277/93, 27 June 
2000, par. 97; Kudla v. Poland, Application No. 
30210/96, 26 October 2000, par. 157; Harris, 
O’Boyle and Warbrick, supra at 562. 

29  Bati and Others v. Turkey, Applications Nos. 
33097/96 and 57834/00, 3 June 2004, par. 134, 
145 and 148. 
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Another related point about the duration of 
proceedings is their acceleration. In Tendik and 
Others v. Turkey, the Court decided that there 
were not any effective remedies for the 
acceleration of proceedings in Turkish legal 
system30. Additionally, in terms of proceedings 
taking excessive time, the ECtHR held in Surmeli 
v. Germany that German Constitutional Complaint 
was not capable of redressing excessive length of 
civil and criminal proceedings as the German 
Constitutional Court does not have the power to 
order lower courts to accelerate the length of 
proceedings or to limit a deadline for it31. If there is 
a desire to create an effective domestic remedy 
for the excessive length of the proceedings, it has 
to be able to redress this excessive time. For 
example, the Czech Constitutional Court is able to 
order lower courts to end delays and continue 
proceedings as soon as possible32. However, the 
ECtHR held this remedy is ineffective for 
excessive length of proceedings as it does not 
include a sanction power that would help 
speeding up the proceedings and also cannot 
offer compensation33. On the other hand in 
Gonzales Marin v. Spain, the Court indicated that 
the Spanish Constitutional Court had concrete 
powers to take measures and applicants could 
apply to the Ministry of Justice for statutory 
compensation for the excessive length of 
proceedings34. Moreover, generally just a 
declaration of unconstitutionality is not enough for 
the ECtHR35. Normally, a constitutional court 
should order lower courts to take required interim 
measures, if a state is not able or does not 
implement its positive obligations36. 

Another point on a relationship between a 
compensation issue and effectiveness is that if an 
individual does not have an access to a 
commission or institution which does not have 
legal power to award damages, this is not an 
effective remedy37. Also, effectiveness has to 
include the payment of compensation timely38. 

                                                 
30  Tendik and Others v. Turkey, Application No. 

23188/02, 22 December 2005, par. 36–39. 
31  Surmeli v. Germany, Application No. 75529/01, 08 

June 2006, par. 105–106; For civil proceedings: 
Surmeli v. Germany, Application No. 75529/01, 08 
June 2006, par. 107; For criminal proceedings: 
Ommer v. Germany (No. 2), Application No. 
26073/03, 13 November 2008, par. 63. 

32  Hartman v. Czech Republic, Application No. 
53341/99, 10 July 2003, par. 67. 

33  Hartman v. Czech Republic, Application No. 
53341/99, 10 July 2003, par. 68. 

34  Gonzalez Marin v. Spain, Application No. 39521/98, 
5 October 1999. 

35  Ilhan v. Turkey, Application No. 22277/93, 27 June 
2000, par. 58. 

36  Conka v. Belgium, Application No. 51564/99, 5 
February 2002, par. 79. 

37  Harris, O’Boyle and Warbrick, supra at 37. 
38  Oneryıldız v. Turkey, Application No. 48939/99, 30 

November 2004, par. 152. 

D. EFFICIENCY 

A domestic remedy must be competent in 
examining a whole problem and making a 
judgment to fulfil an efficiency requirement39. In 
Stefanec v. Czech Republic, the ECtHR found 
that the Czech Constitutional Court was not 
efficient since it was limited to just deciding the 
constitutionality of administrative sanctions and 
did not have the capacity to fully assess the 
applicants’ civil rights40. 

It is clearly seen that all these criterions have 
a homogeneous relationship to create an 
effective domestic remedy. This is because, for 
instance, the compensation issue in excessive 
proceedings is examined under the effectiveness 
heading and also a decision of amount comes 
under the efficiency criteria. In Scordino v. Italy, 
the decision of Italian Court of Appeal 10% 
compensation of what it is generally awarded in 
similar Italian cases did not efficiently redress 
excessive proceedings41. It is therefore obvious 
that it is not only the existence of compensation, 
but also the amount of compensation is 
important in order to call a domestic remedy as 
an effective remedy. 

 

E. AN APPLICATION TO PREVIOUS 
VIOLATIONS 

Normally, domestic remedies which exist on 
the date when an application is lodged must be 
exhausted42. A claimant has to apply to utilize a 
domestic remedy since it exists at the time of the 
application43. In general, if there is a new remedy 
after an application, it does not affect a case. 
However, precedents of the ECtHR reveal that 
when national legal systems create a new 
domestic remedy, this new instance may be 
exhausted due to the principle of subsidiary44. 
For instance, in Icyer v. Turkey, the Court 
indicated that a new legal remedy for “the return 
to village cases” namely the establishment of 
compensation commissions, had to be 
exhausted, even if an application was lodged 
with the ECtHR45. However, this legal remedy 
must fulfill the effectiveness criterion and a 

                                                 
39  Nalbant, supra at 223.  
40  Stefanec v. Czech Republic, Application No. 

75615/01, 18 July 2006. par. 29.  
41  Scordino v. Italy, Application No. 36813/97, 29 

March 2006, par. 213–215.  
42  Icyer v. Turkey, Application no. 18888/02, 12 

January 2006, par. 72. 
43  Baumann v. France, Application No. 33592/96, 22 

May 2001, par. 47. 
44  Campbell and Fell v. The United Kingdom, 

Application No. 7819/77 and 7878/77, 28 June 
1984, par. 61–62.  

45  Icyer v. Turkey, Application No. 18888/02, 12 
January 2006, par. 69–87.  
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contracting state has the burden of proof to 
prove that it does46. 

In Samatya Sirp Kevork Ermeni Kilisesi, Mek-
tebi ve Mezarligi Vakfi Yonetim Kurulu v. Turkey, 
the Court decided that a new domestic remedy 
providing a case against disciplinary penalties 
had not proved effective instance at the time of 
the application and thus there was no need to 
exhaust it47. 

This rule is directly related to the principle of 
subsidiary and the caseload before the ECtHR. 
As known, it requires creating an effective 
safeguarding system for fundamental human 
rights and freedoms at a national level. Moreover, 
the number of dockets has been increasing day 
by day and the Court has been trying to find new 
and effective solutions. This is because it accepts 
applications to a new remedy generally, even if it 
is regulated after the date of an application. With 
this perspective, the ECtHR has recommended 
that states create new legal remedies for 
systematic human rights violations in line with the 
Izmir and Brighton Declarations. If the Court 
decides this new legal remedy is effective in 
theory and in practice, it may direct applicants in 
similar cases to exhaust this new domestic 
remedy. 

 

F. CONCLUSION 

The ECHR is the most comprehensive 
regional human rights protection mechanism. 
However, there is a problematical area 
threatening its future; it’s increasing caseload. 
The number of applications has been rising and 
its main reason is that some contracting parties 
do not have effective domestic procedures. 
Citizens of Turkey, Russia and Italy, which 
contribute to the huge caseload before the Court, 
see the ECHR mechanism as the only solution to 
protect their basic human rights and freedoms. 
However, the ECtHR works in subsidiary to the 
national authorities. This is because it is 
necessary to create effective ways domestically. 
An applicant should bring a case before the 
ECtHR after the exhaustion of domestic 
remedies, if they are effective. It is thus 
significant to understand the meaning of 
effectiveness for domestic remedies in the light of 
the ECHR case law. 

Article 6 of the Convention includes the right 
to access a court in the normal course of events. 

                                                 
46  Soto Sanchez v. Spain, Application No. 66990/01, 

25 November 2003, par. 34; Icyer v. Turkey, 
Application No. 18888/02, 12 January 2006, par. 
69–70. 

47  Samatya Surp Kevork Ermeni Kilisesi, Mektebi Ve 
Mezarligi Vakfi Yönetim Kurulu v. Turkey, Application 
No. 1480/03, 16 December 2008, par. 26. 

However in the domestic arena, accessibility of 
courts does not provide the ECtHR with strong 
human rights protection and a decline in the 
docket number since the main solution for them is 
creating effective remedies. Everyone should 
easily apply for a clear, concrete and practical 
remedy. The Convention promulgates this rule as 
the right to effective remedy in Article 13 which is 
specified in terms of accessibility, effectiveness 
and efficiency. Therefore, it means when a 
remedy is comprehensively effective, it firstly 
helps to reduce the number of applications before 
the ECtHR preserving the future of the Court. 
Secondly, it helps strengthen universal human 
rights protection from a wider perspective. 
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