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             Valiliklerimiz tarafından Bakanlığımıza intikal ettirilen yazılarda mahalle muhtarlarının görevden 

uzaklaştırılmaları talep edilmektedir. 

 

             4541 sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanunun 18. 

Maddesinde; “Mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri vazifelerini ifada ihmal ve terahi gösterdikleri takdirde 

vali veya kaymakamlar kendilerine yazılı ihtarda bulunurlar. Bu ihtara rağmen temerrüt edenlerin işten eli 

çektirilir ve idare heyeti kararıyla vazifelerine nihayet verilir.” denilmek suretiyle, vazifeyi ifada ihmal 

halinde görevden uzaklaştırılma ve göreve son verme hali düzenlenmiştir. 

 

 Bundan başka, mahalli idareler Anayasanın 127. maddesinin 1. fıkrasında; 
“
il, belediye veya köy 

halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar 

organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileridir.” 

şeklinde tarif edilmiştir. 

 

 Anayasanın 127. maddesinin 4. fıkrasında ise; “Mahalli idarelerin seçilmiş organlarının, organlık 

sıfatını kazanmalarına ilişkin itirazların çözümü ve kaybetmeleri, konusundaki denetim yargı yolu ile olur. 

Ancak, görevleri ile ilgili bir suç sebebi ile hakkında soruşturma veya kovuşturma açılan mahalli idare 

organları veya bu organların üyelerini, İçişleri Bakanı, geçici bir tedbir olarak, kesin hükme kadar 

uzaklaştırabilir.” hükmü yer almıştır. 

 

 Anayasanın 127. maddesindeki bu hükümler birlikte değerlendirildiğinde, mahalle muhtarlığının 

Anayasada tarif edilen mahalli idareler kamu tüzelkişiliğine sahip olmadığı açıkça görülecektir. 

 

 Yukarıda açıklanan hükümler doğrultusunda; mahalle muhtarlarının yürütülmekte olan idari ve adli 

soruşturma nedeniyle görevden uzaklaştırılmaları işlemi, mahallenin bağlılık durumuna göre vali veya 

kaymakam tarafından yürütülecektir. 

 

 Uygulamanın buna göre yapılması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim. 

 

       

 

 

Dağıtım  

81 İl Valiliğine 

 

 

 

Zekeriya ŞARBAK 

Bakan a. 

Müsteşar Yardımcısı 
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