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SUNUﬁ
Yeni seçilmiﬂ yerel yöneticiler, mevzuata hakim olmamalar› nedeniyle, genellikle ilk bir y›l› iﬂleyiﬂi kavramaya çal›ﬂmakla, kentin sorunlar›n› ve belediyenin mevcut durumunu tespit etmekle geçirmektedir.
Birli¤imiz, yerel yöneticilerin özellikle mevzuata hakim
olmamaktan kaynakl› s›k›nt›lar›n› bir nebze olsun gidermek, bu anlamda di¤er mevcut durum analizlerini
daha rahat yapmalar›n› sa¤lamak amac›yla “Belediye
Seçilmiﬂlerine Yönelik El Kitab›” haz›rlam›ﬂt›r.
Yerel yönetim mevzuat›na uygun nas›l çal›ﬂma yürütülece¤ine dair bir baﬂvuru kayna¤› olaca¤›na inand›¤›m›z bu el kitab›, 5393 Say›l› Belediye Yasas›, 5216 Say›l› Büyükﬂehir Belediyesi Yasas›, 6360 say›l› Kanun’la
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getirilen de¤iﬂiklikler ve Belediye Meclisi Çal›ﬂma Yönetmeli¤i’ni içermektedir.
Kitapta ayr›ca, belediye meclisi, belediye encümeni, ihtisas komisyonlar› ve denetleme komisyonu çal›ﬂmalar›nda dikkat edilmesi gereken hususlar› içeren izahatlar
bölümüne de yer verilmiﬂtir. ‹zahatlar bölümü; yasalar,
yönetmelikler, ‹çiﬂleri Bakanl›¤› Mahalli ‹dareler Genel
Müdürlü¤ü taraf›ndan yay›nlanan genelge ve görüﬂler
ile yarg› kararlar› incelenerek haz›rlanm›ﬂt›r.
Bu rehber niteli¤indeki el kitab›n›n, özellikle izahatlar
bölümünün ak›llardaki birçok soruyu giderece¤ini ve
bu anlamda faydal› olaca¤›na inan›yor, haz›rlanmas›nda eme¤i geçen Birlik çal›ﬂanlar›na teﬂekkür ediyorum.
Sayg›lar›mla...
Ahmet ERTAK
Genel Sekreter
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5393 SAYILI
BELED‹YE KANUNU
Kabul Tarihi: 3/7/2005
Yay›mland›¤› R.Gazete:
Tarih: 13/7/2005 Say›: 25874
Yay›mland›¤› Düstur: Tertip: 5 Cilt: 44

B‹R‹NC‹ KISIM - Genel hükümler
Birinci Bölüm - Amaç, kapsam ve tan›mlar
Amaç
Madde 1- Bu Kanunun amac›, belediyenin kuruluﬂunu, organlar›n›, yönetimini, görev, yetki ve sorumluluklar› ile çal›ﬂma usûl ve esaslar›n› düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Kanun belediyeleri kapsar.
Tan›mlar
Madde 3- Bu Kanunun uygulanmas›nda;
8
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a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müﬂterek nitelikteki ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak üzere kurulan ve karar
organ› seçmenler taraf›ndan seçilerek oluﬂturulan, idarî
ve malî özerkli¤e sahip kamu tüzel kiﬂisini,
b) Belediyenin organlar›: Belediye meclisini, belediye encümenini ve belediye baﬂkan›n›,
c) Belde: Belediyesi bulunan yerleﬂim yerini,
d) Mahalle: Belediye s›n›rlar› içinde, ihtiyaç ve öncelikleri benzer özellikler gösteren ve sakinleri aras›nda
komﬂuluk iliﬂkisi bulunan idarî birimi, ifade eder.

‹kinci Bölüm
Belediyenin Kuruluﬂu ve S›n›rlar›
Kuruluﬂ
Madde 4- Nüfusu 5.000 ve üzerinde olan yerleﬂim
birimlerinde belediye kurulabilir. ‹l ve ilçe merkezlerinde belediye kurulmas› zorunludur.
‹çme ve kullanma suyu havzalar› ile sit ve di¤er koruma alanlar›nda ve meskûn sahas› kurulu bir belediyenin s›n›rlar›na 5.000 metreden daha yak›n olan yerleﬂim
yerlerinde belediye kurulamaz.
Köylerin veya muhtelif köy k›s›mlar›n›n birleﬂerek
belediye kurabilmeleri için meskûn sahalar›n›n, merkez
kabul edilecek yerleﬂim yerinin meskûn sahas›na azami
9

GÜNEYDO⁄U ANADOLU BÖLGES‹ BELED‹YELER B‹RL‹⁄‹

5.000 metre mesafede bulunmas› ve nüfuslar› toplam›n›n 5.000 ve üzerinde olmas› gerekir.
Bir veya birden fazla köyün köy ihtiyar meclisinin
karar› veya seçmenlerinin en az yar›s›ndan bir fazlas›n›n
mahallin en büyük mülkî idare amirine yaz›l› baﬂvurusu
ya da valinin kendili¤inden buna gerek görmesi durumunda, valinin bildirimi üzerine, mahallî seçim kurullar›, onbeﬂ gün içinde köyde veya köy k›s›mlar›nda kay›tl› seçmenlerin oylar›n› al›r ve sonucu bir tutanakla valili¤e bildirir.
‹ﬂlem dosyas› valinin görüﬂüyle birlikte ‹çiﬂleri Bakanl›¤›na gönderilir. Dan›ﬂtay›n görüﬂü al›narak müﬂterek kararname ile o yerde belediye kurulur.
Yeni iskân nedeniyle oluﬂturulan ve nüfusu 5.000 ve
üzerinde olan herhangi bir yerleﬂim yerinde, ‹çiﬂleri Bakanl›¤›n›n önerisi üzerine müﬂterek kararnameyle belediye kurulabilir.
S›n›rlar›n tespiti
Madde 5- Yeni kurulan bir belediyenin s›n›rlar›, kuruluﬂu izleyen alt› ay içinde aﬂa¤›daki ﬂekilde tespit edilir:
a) Eskiden beri o yerleﬂim yerine ait say›lan tarla,
ba¤, bahçe, çay›r, mera, otlak, yaylak, zeytinlik, palamutluk, fundal›k gibi yerler ile kumsal ve plajlar belediye s›n›r› içine al›n›r.
10
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b) Belediye s›n›rlar›n› dere, tepe, yol gibi belirli ve
sabit noktalardan geçirmek esast›r. Bunun mümkün olmamas› durumunda, s›n›r düz olarak çizilir ve iﬂaretlerle belirtilir.
c) Belediyenin s›n›rlar› içinde kalan ve eskiden beri
komﬂu belde veya köy halk› taraf›ndan yararlan›lan yayla, çay›r, mera, koru, kaynak ve mesirelik gibi yerlerden
geleneksel yararlanma haklar› devam eder. Bu haklar
için s›n›r kâ¤›d›na ﬂerh konulur.
d) Çizilen s›n›rlar›n geçti¤i yerlerin bilinen adlar› s›n›r kâ¤›d›na yaz›l›r. Ayr›ca yetkili fen eleman› taraf›ndan
düzenlenen kroki s›n›r tespit tutana¤›na eklenir.
S›n›rlar›n kesinleﬂmesi
Madde 6- Belediye s›n›rlar›, belediye meclisinin karar› ve kaymakam›n görüﬂü üzerine valinin onay› ile kesinleﬂir.
Kesinleﬂen s›n›rlar, valilikçe yerinde uygulanmak
suretiyle taraflara gösterilir ve durum bir tutanakla belirlenir. Kesinleﬂen s›n›r kararlar› ile dayana¤› olan belgelerin birer örne¤i; belediyesine, mahallî tapu dairesine, il
özel idaresine ve o yerin mülkî idare amirine gönderilir.
Kesinleﬂen s›n›rlar zorunlu nedenler olmad›kça beﬂ
y›l süre ile de¤iﬂtirilemez.
11
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S›n›r uyuﬂmazl›klar›n›n çözümü
Madde 7- Bir il dâhilindeki beldeler veya köyler aras›nda s›n›r uyuﬂmazl›¤› ç›kmas› hâlinde ilgili belediye
meclisi ve köy ihtiyar meclisi ile kaymakam›n görüﬂleri
otuz gün süre verilerek istenir. Vali, bu görüﬂleri de¤erlendirerek s›n›r uyuﬂmazl›¤›n› karara ba¤lar. Büyükﬂehir
belediyesi s›n›rlar› içinde kalan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin s›n›r de¤iﬂikliklerinde büyükﬂehir belediye
meclisinin de görüﬂü al›n›r.
‹l ve ilçe s›n›rlar›n›n de¤iﬂtirilmesini gerektirecek s›n›r uyuﬂmazl›klar›nda 5442 say›l› ‹l ‹daresi Kanunu hükümleri uygulan›r.
Birleﬂme ve kat›lma
Madde 8- Belde, köy veya bunlar›n baz› k›s›mlar›n›n
bir baﬂka beldeye kat›labilmesi için bu yerlerin meskûn
sahalar›n›n kat›l›nacak beldenin meskûn sahas›na uzakl›¤› 5.000 metreden fazla olamaz.
Bir belde veya köyün veya bunlar›n baz› k›s›mlar›n›n
meskûn sahas›n›n, komﬂu bir beldenin meskûn sahas›
ile birleﬂmesi veya bu sahalar aras›ndaki mesafenin
5.000 metrenin alt›na düﬂmesi ve buralarda oturan seçmenlerin yar›s›ndan bir fazlas›n›n komﬂu beldeye kat›lmak için baﬂvurmas› hâlinde, kat›l›nacak belde sakinlerinin oylar›na baﬂvurulmaks›z›n, kat›lmak isteyen köy
12
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veya belde veya bunlar›n k›s›mlar›nda baﬂvuruya iliﬂkin
oylama yap›l›r. Oylama sonucunun olumlu olmas› hâlinde baﬂvuruya ait evrak, valilik taraf›ndan kat›l›nacak belediyeye gönderilir. Belediye meclisi evrak›n geliﬂinden
itibaren otuz gün içinde baﬂvuru hakk›ndaki karar›n› verir. Belediye meclisinin uygun görmesi hâlinde kat›l›m
gerçekleﬂir. Büyükﬂehirlerde birleﬂme ve kat›lma iﬂlemleri, kat›l›nacak ilçe veya ilk kademe belediye meclisinin
görüﬂü üzerine, büyükﬂehir belediye meclisinde karara
ba¤lan›r. Kat›lma sonras› oluﬂacak yeni s›n›r hakk›nda, 6
nc› maddeye göre iﬂlem yap›l›r ve sonuç ‹çiﬂleri Bakanl›¤›na bildirilir.
Bir beldenin baz› k›s›mlar›n›n komﬂu bir beldeye
kat›lmas›nda veya yeni bir belde ya da köy kurulmas›nda, beldenin nüfusunun 5.000'den aﬂa¤› düﬂmemesi
gerekir.
Büyükﬂehir belediyesi bulunan yerlerde ayr›lma yoluyla yeni bir belde kurulmas› için belde nüfusunun
100.000'den aﬂa¤› düﬂmemesi ve yeni kurulacak beldenin nüfusunun 20.000'den az olmamas› ﬂartt›r. (1)
Bu madde uyar›nca gerçekleﬂen kat›lmalarda, kat›l›nan belde ile baz› k›s›mlar› veya tümü kat›lan köy veya
belde aras›nda; taﬂ›n›r ve taﬂ›nmaz mal, hak, alacak ve

(1) 12/11/2012 tarihli ve 6360 say›l› Kanunun 14 üncü maddesiyle bu
f›krada yer alan “50.000” ibaresi “20.000” ﬂeklinde de¤iﬂtirilmiﬂtir.
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borçlar›n devri ve paylaﬂ›m›, aralar›nda düzenlenecek
protokolle belirlenir.
Birleﬂme ve kat›lma iﬂlemlerinde bu maddede düzenlenmeyen hususlarda 4 üncü madde hükmüne göre
iﬂlem yap›l›r.
Mahalle ve yönetimi
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti taraf›ndan yönetilir.
Belediye s›n›rlar› içinde mahalle kurulmas›, kald›r›lmas›, birleﬂtirilmesi, bölünmesi, adlar›yla s›n›rlar›n›n
tespiti ve de¤iﬂtirilmesi, belediye meclisinin karar› ve
kaymakam›n görüﬂü üzerine valinin onay› ile olur.
Muhtar, mahalle sakinlerinin gönüllü kat›l›m›yla ortak ihtiyaçlar› belirlemek, mahallenin yaﬂam kalitesini
geliﬂtirmek, belediye ve di¤er kamu kurum ve kuruluﬂlar›yla iliﬂkilerini yürütmek, mahalle ile ilgili konularda
görüﬂ bildirmek, di¤er kurumlarla iﬂ birli¤i yapmak ve
kanunlarla verilen di¤er görevleri yapmakla yükümlüdür. (Ek cümle: 12/11/2012-6360/15 md.) Belediye s›n›rlar› içinde nüfusu 500’ün alt›nda mahalle kurulamaz.
Belediye, mahallenin ve muhtarl›¤›n ihtiyaçlar›n›n
karﬂ›lanmas› ve sorunlar›n›n çözümü için bütçe imkânlar› ölçüsünde gerekli ayni yard›m ve deste¤i sa¤lar; kararlar›nda mahallelinin ortak isteklerini göz önünde bu14
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lundurur ve hizmetlerin mahallenin ihtiyaçlar›na uygun
biçimde yürütülmesini sa¤lamaya çal›ﬂ›r.
Belde ad›n›n de¤iﬂtirilmesi
Madde 10- Bir beldenin ad›, belediye meclisi üye
tam say›s›n›n en az dörtte üç ço¤unlu¤unun karar› ve valinin görüﬂü üzerine ‹çiﬂleri Bakanl›¤›n›n onay› ile de¤iﬂtirilir. Bu karar Resmî Gazetede yay›mlan›r. Beldenin
ad›n›n de¤iﬂmesi ile belediyenin ad› da de¤iﬂmiﬂ say›l›r.
Tüzel kiﬂili¤in sona erdirilmesi
Madde 11- Meskûn sahas›, ba¤l› oldu¤u il veya ilçe
belediyesi ile nüfusu 50.000 ve üzerinde olan bir belediyenin s›n›r›na, 5.000 metreden daha yak›n duruma gelen belediye ve köylerin tüzel kiﬂili¤i; genel imar düzeni
veya temel alt yap› hizmetlerinin gerekli k›lmas› durumunda, Dan›ﬂtay›n görüﬂü al›narak, ‹çiﬂleri Bakanl›¤›n›n
teklifi üzerine müﬂterek kararname ile kald›r›larak bu
belediyeye kat›l›r. Tüzel kiﬂili¤i kald›r›lan belediyenin
mahalleleri, kat›ld›klar› belediyenin mahalleleri hâline
gelir. Tüzel kiﬂili¤i kald›r›lan belediye ile köylerin taﬂ›n›r
ve taﬂ›nmaz mal, hak, alacak ve borçlar› kat›ld›klar› belediyeye intikal eder.
Nüfusu 2.000'in alt›na düﬂen belediyeler, Dan›ﬂtay›n
görüﬂü al›narak, ‹çiﬂleri Bakanl›¤›n›n önerisi üzerine
15
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müﬂterek kararname ile köye dönüﬂtürülür. Tüzel kiﬂili¤i kald›r›lan belediyenin tasfiyesi il özel idaresi taraf›ndan yap›l›r. Bu belediyenin taﬂ›n›r ve taﬂ›nmaz mallar› ile
hak, alacak ve borçlar› ilgili köy tüzel kiﬂili¤ine intikal
eder. ‹ntikal eden borçlar›n karﬂ›lanamayan k›s›mlar› il
özel idaresi taraf›ndan üstlenilir ve vali taraf›ndan ‹ller
Bankas›na bildirilir. ‹ller Bankas› bu miktar›, takip eden
ay›n genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplam›n›n belediyelere ayr›lan k›sm›ndan keserek ilgili il özel idaresi
hesab›na aktar›r.
(Ek f›kra: 6/3/2008-5747/3 md.) Tüzel kiﬂili¤i kald›r›lan belediyelerin bulundu¤u yerleﬂim birimlerinde,
hizmetlerin aksamadan yürütülmesi amac›yla, ilgili belediye veya büyükﬂehir belediyesi ve köye dönüﬂen yerlerde il özel idaresi veya köylere hizmet götürme birlikleri
taraf›ndan içme suyu, kanalizasyon, temizlik, çöp toplama, ulaﬂ›m, itfaiye ve di¤er hizmetlerin yürütülmesi için
gerekli tedbirler al›n›r ve ihtiyaç durumuna göre bu hizmetleri yürütmek üzere hizmet birimleri kurulabilir. Büyükﬂehir belediye s›n›rlar› içinde aç›lacak hizmet birimlerini yönetmek üzere, büyükﬂehir belediye meclis üyeleri veya di¤er belediye personeli aras›ndan görevlendirme yap›labilir. Mahalli hizmetlerin aksamadan yürütülmesi için vali veya kaymakamlar ilgili kuruluﬂlar aras›nda koordinasyonu sa¤lar ve gerekli tedbirleri al›r.
16
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Kararlar›n›n uygulanmas› ve nüfus
Madde 12- 4, 6, 7, 8 ve 9 uncu maddelerde belirtilen kararlar kesinleﬂme tarihini takip eden y›l›n ocak ay›n›n birinci gününden itibaren yürürlü¤e girer. 4 üncü
maddeye göre belediye kurulan yerlerde 2972 say›l› Mahallî ‹dareler ile Mahalle Muhtarl›klar› ve ‹htiyar Heyetleri Seçimi Hakk›nda Kanunun 29 uncu maddesine göre seçim yap›l›r.
8 inci maddede geçen birleﬂme ve kat›lmalara, 9 uncu maddede geçen mahalle kald›r›lmas›na, 11 inci maddede geçen belediye ve köy tüzel kiﬂili¤inin kald›r›lmas›na veya bir beldenin köye dönüﬂtürülmesine dair kararlar ilk mahallî idareler seçimlerinde uygulan›r ve seçimler bu yerlerin yeni durumlar›na göre yap›l›r.
(Ek f›kra: 6/3/2007-5594/2 md.) Birleﬂme, kat›lma
veya tüzel kiﬂili¤in kald›r›lmas› sonucu tüzel kiﬂili¤i ilk
mahallî idare seçimlerine kadar devam edecek olan belediye ve köylerde, birleﬂme ve kat›lma iﬂleminin gerçekleﬂmesi veya müﬂterek kararnamenin yay›mland›¤› tarihten itibaren yeni naz›m ve uygulama plan› yap›lmaz;
mevcut planlarda yap›lmas› gereken zorunlu de¤iﬂiklik
ve her türlü imar uygulamas› kat›l›nacak belediyenin uygun görüﬂü al›narak yap›l›r. Uygun görüﬂ verilmeyen
plan de¤iﬂiklikleri yap›lamaz.
(Ek f›kra: 6/3/2007-5594/2 md.) Tüzel kiﬂili¤i sona erecek belediye ve köylerin taﬂ›nmazlar›n›n sat›lmas›
17
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ile vadesi tüzel kiﬂili¤in sona erece¤i tarihi aﬂan borçlanma yap›lmas› ‹çiﬂleri Bakanl›¤›n›n onay›na tabidir.
(Ek f›kra: 6/3/2007-5594/2 md.) Belediye ihbar ve
k›dem tazminatlar›n›n ödenmesi konusunda, 68 inci
maddenin (d) bendinde öngörülen s›n›rlamaya ba¤l› olmaks›z›n ‹çiﬂleri Bakanl›¤›n›n onay› ile borçlanma yapabilir. Bu amaçla yap›lan borçlanmalar ihbar ve k›dem
tazminat› d›ﬂ›nda hiçbir gider için kullan›lamaz.
Bu Kanunda öngörülen nüfus büyüklü¤ü için Devlet
‹statistik Enstitüsü Baﬂkanl›¤›nca bildirilen nüfus esas
al›n›r.
(Ek f›kra: 12/11/2012-6360/16 md.) Mevzuatla orman köyleri ve orman köylüsüne tan›nan hak, sorumluluk ve imtiyazlar orman köyü iken mahalleye dönüﬂen
yerler için devam eder. Bir belediyeye kat›larak mahalleye dönüﬂen köy, köy ba¤l›s› ve belediyelerce kullan›lan
mera, yaylak, k›ﬂlak gibi yerlerden bu mahalle sakinleri
ve varsa di¤er hak sahipleri 25/2/1998 tarihli ve 4342
say›l› Mera Kanunu hükümleri çerçevesinde yararlanmaya devam eder.
Hemﬂehri hukuku
Madde 13- Herkes ikamet etti¤i beldenin hemﬂehrisidir. Hemﬂehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine kat›lma, belediye faaliyetleri hakk›nda bilgilenme ve bele18
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diye idaresinin yard›mlar›ndan yararlanma haklar› vard›r. Yard›mlar›n insan onurunu zedelemeyecek koﬂullarda sunulmas› zorunludur.
Belediye, hemﬂehriler aras›nda sosyal ve kültürel
iliﬂkilerin geliﬂtirilmesi ve kültürel de¤erlerin korunmas›
konusunda gerekli çal›ﬂmalar› yapar. Bu çal›ﬂmalarda
üniversitelerin, kamu kurumu niteli¤indeki meslek kuruluﬂlar›n›n, sendikalar›n, sivil toplum kuruluﬂlar› ve
uzman kiﬂilerin kat›l›m›n› sa¤layacak önlemler al›n›r.
Belediye s›n›rlar› içinde oturan, bulunan veya iliﬂi¤i
olan her ﬂah›s, belediyenin kanunlara dayanan kararlar›na, emirlerine ve duyurular›na uymakla ve belediye vergi, resim, harç, katk› ve kat›lma paylar›n› ödemekle yükümlüdür.

Üçüncü Bölüm
Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumluluklar›
Belediyenin görev ve sorumluluklar›
Madde 14- Belediye, mahallî müﬂterek nitelikte olmak ﬂart›yla;
a) ‹mar, su ve kanalizasyon, ulaﬂ›m gibi kentsel alt
yap›; co¤rafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sa¤l›¤›, temizlik ve kat› at›k; zab›ta, itfaiye, acil yard›m, kur19
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tarma ve ambulans; ﬂehir içi trafik; defin ve mezarl›klar;
a¤açland›rma, park ve yeﬂil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tan›t›m, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve
yard›m, nikâh, meslek ve beceri kazand›rma; ekonomi
ve ticaretin geliﬂtirilmesi hizmetlerini yapar veya yapt›r›r. (Mülga son cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) (…)
(Ek cümleler: 12/11/2012-6360/17 md.) Büyükﬂehir
belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kad›nlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundad›r. Di¤er belediyeler de mali durumlar› ve hizmet önceliklerini de¤erlendirerek kad›nlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.
b) (…) (2) Devlete ait her derecedeki okul binalar›n›n inﬂaat› ile bak›m ve onar›m›n› yapabilir veya yapt›rabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlar›n› karﬂ›layabilir; sa¤l›kla ilgili her türlü tesisi açabilir ve iﬂletebilir; mabetlerin yap›m›, bak›m›, onar›m›n› yapabilir;
kültür ve tabiat varl›klar› ile tarihî dokunun ve kent tarihi bak›m›ndan önem taﬂ›yan mekânlar›n ve iﬂlevlerinin
korunmas›n› sa¤layabilir; bu amaçla bak›m ve onar›m›n›
yapabilir, korunmas› mümkün olmayanlar› asl›na uygun
olarak yeniden inﬂa edebilir. (De¤iﬂik ikinci cümle:
12/11/2012-6360/17 md.) Gerekti¤inde, sporu teﬂvik
(2) Bu maddenin birinci f›kras›n›n (b) bendinde yer alan "Okul öncesi
e¤itim kurumlar› açabilir;..." ifadesi Anayasa Mahkemesi’nin 24/1/2007
tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 say›l› Karar› ile iptal edilmiﬂtir.
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etmek amac›yla gençlere spor malzemesi verir, amatör
spor kulüplerine ayni ve nakdî yard›m yapar ve gerekli
deste¤i sa¤lar, her türlü amatör spor karﬂ›laﬂmalar› düzenler, yurt içi ve yurt d›ﬂ› müsabakalarda üstün baﬂar›
gösteren veya derece alan ö¤rencilere, sporculara, teknik
yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi karar›yla
ödül verebilir. G›da bankac›l›¤› yapabilir. (3)
(Ek f›kra: 12/11/2012-6360/17 md.; De¤iﬂik:
12/7/2013-6495/100 md.) Belediyelerin birinci f›kran›n
(b) bendi uyar›nca, sporu teﬂvik etmek amac›yla yapacaklar› nakdi yard›m, bir önceki y›l genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktar›n; büyükﬂehir belediyeleri için binde yedisini, di¤er belediyeler için binde on ikisini geçemez.
(‹ptal f›kra: Anayasa Mahkemesi’nin 24/1/2007
tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 say›l› Karar› ile.)
Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik s›ras›, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivedili¤i dikkate al›narak belirlenir.
Belediye hizmetleri, vatandaﬂlara en yak›n yerlerde
ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda

(3) 12/11/2012 tarihli ve 6360 say›l› Kanunun 17 nci maddesiyle bu bendin
birinci cümlesinde yer alan “sa¤l›kla ilgili her türlü tesisi açabilir ve iﬂletebilir;” ibaresinden sonra gelmek üzere “mabetlerin yap›m›, bak›m›, onar›m›n› yapabilir;” ibaresi eklenmiﬂtir.

21

GÜNEYDO⁄U ANADOLU BÖLGES‹ BELED‹YELER B‹RL‹⁄‹

engelli, yaﬂl›, düﬂkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulan›r. (4)
Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alan› belediye s›n›rlar›n› kapsar.
Belediye meclisinin karar› ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.
4562 say›l› Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri sakl›d›r.
(Ek f›kra: 1/7/2006-5538/29 md.) Sivil hava ulaﬂ›m›na aç›k havaalanlar› ile bu havaalanlar› bünyesinde
yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsam› d›ﬂ›ndad›r.
Belediyenin yetkileri ve imtiyazlar›
Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazlar› ﬂunlard›r:
a) Belde sakinlerinin mahallî müﬂterek nitelikteki ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak amac›yla her türlü faaliyet ve giriﬂimde bulunmak.
b) Kanunlar›n belediyeye verdi¤i yetki çerçevesinde
yönetmelik ç›karmak, belediye yasaklar› koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezalar› vermek.

(4) 25/4/2013 tarihli ve 6462 say›l› Kanunun 1 inci maddesiyle, bu f›krada
yer alan “özürlü” ibaresi “engelli” ﬂeklinde de¤iﬂtirilmiﬂtir.
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c) Gerçek ve tüzel kiﬂilerin faaliyetleri ile ilgili olarak
kanunlarda belirtilen izin veya ruhsat› vermek.
d) Özel kanunlar› gere¤ince belediyeye ait vergi, resim, harç, katk› ve kat›lma paylar›n›n tarh, tahakkuk ve
tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç d›ﬂ›ndaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken do¤al gaz, su, at›k
su ve hizmet karﬂ›l›¤› alacaklar›n tahsilini yapmak veya
yapt›rmak.
e) Müktesep haklar sakl› kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sa¤lamak; at›k su ve ya¤mur suyunun uzaklaﬂt›r›lmas›n› sa¤lamak; bunlar için gerekli
tesisleri kurmak, kurdurmak, iﬂletmek ve iﬂlettirmek;
kaynak sular›n› iﬂletmek veya iﬂlettirmek.
f) Toplu taﬂ›ma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve
su ulaﬂ›m araçlar›, tünel, rayl› sistem dâhil her türlü toplu taﬂ›ma sistemlerini kurmak, kurdurmak, iﬂletmek ve
iﬂlettirmek.
g) Kat› at›klar›n toplanmas›, taﬂ›nmas›, ayr›ﬂt›r›lmas›, geri kazan›m›, ortadan kald›r›lmas› ve depolanmas›
ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yapt›rmak.
h) Mahallî müﬂterek nitelikteki hizmetlerin yerine
getirilmesi amac›yla, belediye ve mücavir alan s›n›rlar›
içerisinde taﬂ›nmaz almak, kamulaﬂt›rmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek,
bunlar üzerinde s›n›rl› aynî hak tesis etmek.
23
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i) Borç almak, ba¤›ﬂ kabul etmek.
j) Toptanc› ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali,
fuar alan›, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat liman› ve iskele kurmak, kurdurmak, iﬂletmek, iﬂlettirmek veya bu
yerlerin gerçek ve tüzel kiﬂilerce aç›lmas›na izin vermek.
k) Vergi, resim ve harçlar d›ﬂ›nda kalan dava konusu uyuﬂmazl›klar›n anlaﬂmayla tasfiyesine karar vermek.
l) Gayris›hhî müesseseler ile umuma aç›k istirahat ve
e¤lence yerlerini ruhsatland›rmak ve denetlemek.
m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliﬂtirilmesi ve kay›t alt›na al›nmas› amac›yla izinsiz sat›ﬂ yapan seyyar sat›c›lar› faaliyetten men etmek, izinsiz sat›ﬂ yapan seyyar
sat›c›lar›n faaliyetten men edilmesi sonucu, cezas› ödenmeyerek iki gün içinde geri al›nmayan g›da maddelerini
g›da bankalar›na, cezas› ödenmeyerek otuz gün içinde
geri al›nmayan g›da d›ﬂ› mallar› yoksullara vermek.
n) Reklam panolar› ve tan›t›c› tabelalar konusunda
standartlar getirmek.
o) Gayris›hhî iﬂyerlerini, e¤lence yerlerini, halk sa¤l›¤›na ve çevreye etkisi olan di¤er iﬂyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat topra¤› ve moloz döküm
alanlar›n›; s›v›laﬂt›r›lm›ﬂ petrol gaz› (LPG) depolama sahalar›n›; inﬂaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanlar› ve sat›ﬂ yerlerini belirlemek; bu alan ve
yerler ile taﬂ›malarda çevre kirlili¤i oluﬂmamas› için gereken tedbirleri almak.
24
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p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iﬂletilen
her türlü servis ve toplu taﬂ›ma araçlar› ile taksi say›lar›n›, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlar›n› belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak,
meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini
tespit etmek ve iﬂletmek, iﬂlettirmek veya kiraya vermek;
kanunlar›n belediyelere verdi¤i trafik düzenlemesinin
gerektirdi¤i bütün iﬂleri yürütmek.
r) (Ek: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye mücavir
alan s›n›rlar› içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 say›l›
Elektronik Haberleﬂme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve
655 say›l› Ulaﬂt›rma, Denizcilik ve Haberleﬂme Bakanl›¤›n›n Teﬂkilat ve Görevleri Hakk›nda Kanun Hükmünde
Kararname ve ilgili di¤er mevzuata göre kuruluﬂ izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleﬂme istasyonlar›na kent ve yap› esteti¤i ile elektronik haberleﬂme
hizmetinin gerekleri dikkate al›narak ücret karﬂ›l›¤›nda
yer seçim belgesi vermek,
(Ek f›kra: 12/11/2012-6360/18 md.) (r) bendine
göre verilecek yer seçim belgesi karﬂ›l›¤›nda al›nacak ücret Ulaﬂt›rma, Denizcilik ve Haberleﬂme Bakanl›¤›nca
belirlenir. Ücreti yat›r›lmas›na ra¤men yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiﬂ say›l›r. Büyükﬂehir s›n›rlar› içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve
ücretini almaya büyükﬂehir belediyeleri yetkilidir.
(l) bendinde belirtilen gayris›hhî müesseselerden bi25
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rinci s›n›f olanlar›n ruhsatland›r›lmas› ve denetlenmesi,
büyükﬂehir ve il merkez belediyeleri d›ﬂ›ndaki yerlerde il
özel idaresi taraf›ndan yap›l›r.
Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Dan›ﬂtay›n görüﬂü ve ‹çiﬂleri Bakanl›¤›n›n karar›yla
süresi k›rkdokuz y›l› geçmemek üzere imtiyaz yoluyla
devredebilir; toplu taﬂ›ma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluﬂturmayacak ﬂekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebilece¤i gibi toplu taﬂ›ma hatlar›n› kiraya verme
veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet sat›n alma
yoluyla yerine getirebilir.
‹l s›n›rlar› içinde büyükﬂehir belediyeleri, belediye
ve mücavir alan s›n›rlar› içinde il belediyeleri ile nüfusu
10.000'i geçen belediyeler, meclis karar›yla; turizm, sa¤l›k, sanayi ve ticaret yat›r›mlar›n›n ve e¤itim kurumlar›n›n su, termal su, kanalizasyon, do¤al gaz, yol ve ayd›nlatma gibi alt yap› çal›ﬂmalar›n› faiz almaks›z›n on y›la
kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya
yapt›rabilir, bunun karﬂ›l›¤›nda yap›lan tesislere ortak
olabilir; sa¤l›k, e¤itim, sosyal hizmet ve turizmi geliﬂtirecek projelere ‹çiﬂleri Bakanl›¤›n›n onay› ile ücretsiz veya
düﬂük bir bedelle amac› d›ﬂ›nda kullan›lmamak kayd›yla arsa tahsis edebilir. (Ek cümle: 12/11/2012-6360/18
md.) Belediye ve ba¤l› idareler, meclis karar›yla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.
26
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Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle
ilgili görüﬂ ve düﬂüncelerini tespit etmek amac›yla kamuoyu yoklamas› ve araﬂt›rmas› yapabilir.
Belediye mallar›na karﬂ› suç iﬂleyenler Devlet mal›na
karﬂ› suç iﬂlemiﬂ say›l›r. 2886 say›l› Devlet ‹hale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taﬂ›nmazlar›
hakk›nda da uygulan›r.
Belediyenin proje karﬂ›l›¤› borçlanma yoluyla elde
etti¤i gelirleri, ﬂartl› ba¤›ﬂlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullan›lan mallar› ile belediye taraf›ndan tahsil edilen
vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.
Belediyeye tan›nan muafiyet
Madde 16- Belediyenin kamu hizmetine ayr›lan veya kamunun yararlanmas›na aç›k, gelir getirmeyen taﬂ›nmazlar› ile bunlar›n inﬂa ve kullan›mlar› katma de¤er
vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, kat›lma ve katk› paylar›ndan muaft›r. (5)

(5) 4/6/2008 tarihli ve 5766 say›l› Kanunun 13 üncü maddesiyle; bu
maddede yer alan "inﬂa ve kullan›mlar›" ibaresinden sonra gelmek üzere;
"katma de¤er vergisi ile özel tüketim vergisi hariç" ibaresi eklenmiﬂ ve
metne iﬂlenmiﬂtir.
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‹K‹NC‹ KISIM - Belediyenin Organlar›
Birinci Bölüm - Belediye Meclisi
Belediye meclisi
Madde 17- Belediye meclisi, belediyenin karar organ›d›r ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilmiﬂ üyelerden oluﬂur.
Meclisin görev ve yetkileri
Madde 18- Belediye meclisinin görev ve yetkileri
ﬂunlard›r:
a) Stratejik plân ile yat›r›m ve çal›ﬂma programlar›n›,
belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüﬂmek ve kabul etmek.
b) Bütçe ve kesinhesab› kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yap›lan birimler ile fonksiyonel s›n›fland›rman›n birinci düzeyleri aras›nda aktarma yapmak.
c) Belediyenin imar plânlar›n› görüﬂmek ve onaylamak, büyükﬂehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni
plân›n› kabul etmek. (Ek cümle: 1/7/2006-5538/29
md.) Belediye s›n›rlar› il s›n›r› olan Büyükﬂehir Belediyelerinde il çevre düzeni plan› ilgili Büyükﬂehir Belediyeleri taraf›ndan yap›l›r veya yapt›r›l›r ve do¤rudan Belediye
Meclisi taraf›ndan onaylan›r.
28
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d) Borçlanmaya karar vermek.
e) Taﬂ›nmaz mal al›m›na, sat›m›na, takas›na, tahsisine, tahsis ﬂeklinin de¤iﬂtirilmesine veya tahsisli bir taﬂ›nmaz›n kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmamas› hâlinde
tahsisin kald›r›lmas›na; üç y›ldan fazla kiralanmas›na ve
süresi otuz y›l› geçmemek kayd›yla bunlar üzerinde s›n›rl› aynî hak tesisine karar vermek.
f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve kat›lma pay› konusu yap›lmayan ve ilgililerin iste¤ine ba¤l› hizmetler
için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
g) ﬁartl› ba¤›ﬂlar› kabul etmek.
h) Vergi, resim ve harçlar d›ﬂ›nda kalan ve miktar›
beﬂbin YTL'den fazla dava konusu olan belediye uyuﬂmazl›klar›n› sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar
vermek.
i) Bütçe içi iﬂletme ile 6762 say›l› Türk Ticaret Kanununa tâbi ortakl›klar kurulmas›na veya bu ortakl›klardan ayr›lmaya, sermaye art›ﬂ›na ve gayrimenkul yat›r›m
ortakl›¤› kurulmas›na karar vermek.
j) Belediye ad›na imtiyaz verilmesine ve belediye yat›r›mlar›n›n yap-iﬂlet veya yap-iﬂlet-devret modeli ile yap›lmas›na; belediyeye ait ﬂirket, iﬂletme ve iﬂtiraklerin
özelleﬂtirilmesine karar vermek.
k) Meclis baﬂkanl›k divan›n› ve encümen üyeleri ile
ihtisas komisyonlar› üyelerini seçmek.
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l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve ba¤l› kuruluﬂlar›n›n kadrolar›n›n ihdas, iptal ve de¤iﬂtirilmesine
karar vermek.
m) Belediye taraf›ndan ç›kar›lacak yönetmelikleri
kabul etmek.
n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine
ad vermek; mahalle kurulmas›, kald›r›lmas›, birleﬂtirilmesi, adlar›yla s›n›rlar›n›n tespiti ve de¤iﬂtirilmesine karar vermek; beldeyi tan›t›c› amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.
o) Di¤er mahallî idarelerle birlik kurulmas›na, kurulmuﬂ birliklere kat›lmaya veya ayr›lmaya karar vermek.
p) Yurt içindeki ve ‹çiﬂleri Bakanl›¤›n›n izniyle yurt
d›ﬂ›ndaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karﬂ›l›kl› iﬂ birli¤i yap›lmas›na; kardeﬂ kent iliﬂkileri kurulmas›na; ekonomik ve sosyal iliﬂkileri geliﬂtirmek amac›yla
kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler
gerçekleﬂtirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri
tesisleri yapma, yapt›rma, kiralama veya tahsis etmeye
karar vermek.
r) Fahrî hemﬂehrilik payesi ve berat› vermek.
s) Belediye baﬂkan›yla encümen aras›ndaki anlaﬂmazl›klar› karara ba¤lamak.
t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
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u) ‹mar plânlar›na uygun ﬂekilde haz›rlanm›ﬂ belediye imar programlar›n› görüﬂerek kabul etmek.
Baﬂkanl›k divan›
Madde 19- Belediye meclisi, seçim sonuçlar›n›n ilân›n› takip eden beﬂinci gün belediye baﬂkan›n›n baﬂkanl›¤›nda kendili¤inden toplan›r. Meclis bu toplant›da,
üyeleri aras›ndan, gizli oyla meclis birinci ve ikinci baﬂkan vekili ile en az iki kâtip üyeyi ilk iki y›l için görev
yapmak üzere seçer. ‹lk iki y›ldan sonra seçilecek baﬂkanl›k divan› yap›lacak ilk mahallî idareler seçimlerine
kadar görev yapar.
Baﬂkanl›k divan› seçimi üç gün içinde tamamlan›r.
Meclise belediye baﬂkan›, kat›lamamas› durumunda
meclis birinci baﬂkan vekili, onun da kat›lamamas› durumunda ikinci baﬂkan vekili baﬂkanl›k eder. Ancak y›ll›k faaliyet raporunun görüﬂüldü¤ü meclis toplant›s›
meclis baﬂkan vekilinin baﬂkanl›¤›nda yap›l›r.
Baﬂkanl›k divan›nda boﬂalma olmas› durumunda
kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi seçilir.
Meclis baﬂkan›, meclis çal›ﬂmalar›nda düzeni sa¤lamakla yükümlüdür.
Meclisin çal›ﬂmas› ve kat›l›ma iliﬂkin esas ve usûller
‹çiﬂleri Bakanl›¤› taraf›ndan ç›kar›lacak yönetmelikle düzenlenir.
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Meclis toplant›s›
Madde 20- Belediye meclisi, her ay›n ilk haftas›, önceden kararlaﬂt›rd›¤› günde toplân›r.
Meclis, resmî tatile rastlayan günlerde çal›ﬂmas›na
ara verebilir. Belediye meclisi her y›l bir ay tatil karar›
alabilir.
Bütçe görüﬂmesine rastlayan toplant› süresi en çok
yirmi gün, di¤er toplant›lar›n süresi en çok beﬂ gündür.
Mutat toplant› yeri d›ﬂ›nda toplan›lmas›n›n zorunlu
oldu¤u durumda üyelere önceden bilgi vermek kayd›yla
meclis baﬂkan›n›n belediye s›n›rlar› içerisinde belirledi¤i
yerde toplant› yap›l›r. Ayr›ca, toplant›n›n yeri ve zaman›
mutat usûllerle belde halk›na duyurulur.
Meclis toplant›lar› aç›kt›r. Meclis baﬂkan›n›n veya
üyelerden herhangi birinin gerekçeli önerisi üzerine,
toplant›ya kat›lanlar›n salt ço¤unlu¤uyla kapal› oturum
yap›lmas›na karar verilebilir.
Meclis görüﬂmeleri görevlilerce tutana¤a geçirilir,
baﬂkan ve kâtip üyeler taraf›ndan imzalan›r. Toplant›lar,
meclisin karar›yla sesli ve görüntülü cihazlarla da kaydedilebilir.
(Ek F›kra: 30/5/2007-5675/3 md.) Belediye baﬂkan›, acil durumlarda lüzum görmesi halinde belediye
meclisini bir y›lda üç defadan fazla olmamak ve her toplant› bir birleﬂimi geçmemek üzere toplant›ya ça¤›r›r.
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Ola¤anüstü toplant› ça¤r›s› ve gündem en az üç gün önceden meclis üyelerine yaz›l› olarak duyurulur ve ayr›ca
mutat usûllerle ilan edilir. Ola¤anüstü toplant›larda
ça¤r›y› gerektiren konular›n d›ﬂ›nda hiçbir konu görüﬂülemez.
Gündem
Madde 21- Her ay›n ilk günündeki belediye meclis
gündemi belediye baﬂkan› taraf›ndan belirlenerek en az
üç gün önceden üyelere bildirilir ve çeﬂitli yöntemlerle
halka duyurulur.
Her ay›n ilk toplant›s›nda belediye baﬂkan› ve meclis üyeleri belediyeye ait iﬂlerle ilgili konular›n gündeme
al›nmas›n› önerebilir. Öneri, toplant›ya kat›lanlar›n salt
ço¤unlu¤uyla kabul edildi¤i takdirde gündeme al›n›r.
‹mar konular› ile y›ll›k bütçe d›ﬂ›nda kalan gündemdeki di¤er konular ile üyelerin teklifleri; toplant›ya kat›lanlar›n salt ço¤unlu¤unun kabulü hâlinde komisyonlara havale edilmeksizin belediye meclisince görüﬂülerek
karara ba¤lanabilir.
Toplant› ve karar yeter say›s›
Madde 22- Belediye meclisi, üye tam say›s›n›n salt
ço¤unlu¤uyla toplan›r ve kat›lanlar›n salt ço¤unlu¤uyla
karar verir. Ancak, karar yeter say›s›, üye tam say›s›n›n
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dörtte birinden az olamaz. Oylamada eﬂitlik ç›kmas› durumunda meclis baﬂkan›n›n bulundu¤u taraf ço¤unluk
say›l›r. Gizli oylamalarda eﬂitlik ç›kmas› durumunda oylama tekrarlan›r, eﬂitli¤in bozulmamas› durumunda
meclis baﬂkan› taraf›ndan kur’a çekilir.
Meclisin toplanmas›nda, üye tam say›s›n›n salt ço¤unlu¤u sa¤lanamad›¤› takdirde baﬂkan, gün ve saatini
tespit ederek en geç üç gün içinde toplanmak üzere meclisi tatil eder. Gelecek toplant›, üye tam say›s›n›n dörtte
birinden az olmayan üye say›s› ile yap›l›r.
Görüﬂmeler s›ras›nda baﬂkan veya üyelerden birinin
talebi üzerine yap›lacak yoklamada karar yeter say›s›n›n
bulunmad›¤› anlaﬂ›l›rsa, ikinci f›kradaki hükümler uygulan›r.
Üyeler oylar›n› bizzat kullan›r. Gizli oy kullanmaya
fizikî bak›mdan engelli üyeler, tayin edecekleri kiﬂi eliyle oy kullanabilirler.
Oylama gizli, iﬂaretle veya ad okunarak yap›l›r. Oy
verme kabul, ret veya çekimser ﬂeklinde olur.
Kararlar, meclis baﬂkan› ve kâtip üyeler taraf›ndan
imzalan›r ve bir sonraki toplant›da üyelere da¤›t›l›r.
Meclis kararlar›n›n kesinleﬂmesi
Madde 23- Belediye baﬂkan›, hukuka ayk›r› gördü¤ü meclis kararlar›n›, gerekçesini de belirterek yeniden
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görüﬂülmek üzere beﬂ gün içinde meclise iade edebilir.
Yeniden görüﬂülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden görüﬂülmesi istenip de belediye meclisi üye tam say›s›n›n salt ço¤unlu¤uyla ›srar edilen kararlar kesinleﬂir.
Belediye baﬂkan›, meclisin ›srar› ile kesinleﬂen kararlar aleyhine on gün içinde idarî yarg›ya baﬂvurabilir.
Kararlar kesinleﬂti¤i tarihten itibaren en geç yedi
gün içinde mahallin en büyük mülkî idare amirine gönderilir. Mülkî idare amirine gönderilmeyen kararlar yürürlü¤e girmez.
(‹ptal beﬂinci f›kra: Anayasa Mahkemesi’nin
4/2/2010 tarihli ve E.: 2008/27, K.: 2010/9 say›l› Karar› ile.)
Kesinleﬂen meclis kararlar›n›n özetleri yedi gün içinde uygun araçlarla halka duyurulur.
‹htisas komisyonlar›
Madde 24- Belediye meclisi, üyeleri aras›ndan en az
üç en fazla beﬂ kiﬂiden oluﬂan ihtisas komisyonlar› kurabilir. Komisyonlar›n bir y›l› geçmemek üzere ne kadar
süre için kurulaca¤› ayn› meclis karar›nda belirtilir.
‹htisas komisyonlar›, her siyasî parti grubunun ve
ba¤›ms›z üyelerin meclisteki üye say›s›n›n meclis üye
tam say›s›na oranlanmas› suretiyle oluﬂturulur. ‹l ve ilçe
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belediyeleri ile nüfusu 10.000'in üzerindeki belediyelerde plân ve bütçe ile imar komisyonlar›n›n kurulmas› zorunludur.
Meclis toplant›s›n› müteakip imar komisyonu en
fazla on iﬂ günü, di¤er komisyonlar ise beﬂ iﬂ günü içinde kendilerine havale edilen iﬂleri sonuçland›r›r. Komisyonlar kendilerine havale edilen iﬂlerle ilgili raporlar›n›
bu sürenin sonunda meclise sunmad›klar› takdirde, konu meclis baﬂkan› taraf›ndan do¤rudan gündeme al›n›r.
‹htisas komisyonlar›n›n görev alan›na giren iﬂler bu
komisyonlarda görüﬂüldükten sonra belediye meclisinde
karara ba¤lan›r.
Mahalle muhtarlar› ve ildeki kamu kuruluﬂlar›n›n
amirleri ile ildeki kamu kurumu niteli¤indeki meslek
kuruluﬂlar›, üniversiteler, sendikalar ve gündemdeki konularla ilgili sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, oy
hakk› olmaks›z›n kendi görev ve faaliyet alanlar›na giren
konular›n görüﬂüldü¤ü ihtisas komisyonu toplant›lar›na
kat›labilir ve görüﬂ bildirebilir.
Komisyon çal›ﬂmalar›nda uzman kiﬂilerden yararlan›labilir.
Komisyon raporlar› alenîdir, çeﬂitli yollarla halka
duyurulur ve isteyenlere meclis taraf›ndan maliyetlerini
aﬂmamak üzere belirlenecek bedel karﬂ›l›¤›nda verilir.
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Denetim komisyonu
Madde 25- ‹l ve ilçe belediyeleri ile nüfusu
10.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisi, her
ocak ay› toplant›s›nda belediyenin bir önceki y›l gelir ve
giderleri ile bunlara iliﬂkin hesap kay›t ve iﬂlemlerinin
denetimi için kendi üyeleri aras›ndan gizli oyla ve üye
say›s› üçten az beﬂten çok olmamak üzere bir denetim
komisyonu oluﬂturur. Komisyon, her siyasî parti grubunun ve ba¤›ms›z üyelerin meclisteki üye say›s›n›n meclis
üye tam say›s›na oranlanmas› suretiyle oluﬂur.
Komisyon, belediye baﬂkan› taraf›ndan belediye binas› içinde belirlenen yerde çal›ﬂ›r ve çal›ﬂmalar›nda kamu personelinden ve gerekti¤inde di¤er uzman kiﬂilerden yararlanabilir.
Denetim komisyonu toplant›lar›na, belediye ve ba¤l› kuruluﬂlar› d›ﬂ›ndaki kamu kurum ve kuruluﬂlar›ndan
görevlendirilenlere (1.000); kamu personeli d›ﬂ›ndaki
di¤er uzman kiﬂilere büyükﬂehir belediyelerinde
(3.000), di¤er belediyelerde (2.000) gösterge rakam›n›n
Devlet memurlar›na uygulanan ayl›k katsay›yla çarp›m›
sonucu bulunacak miktar› geçmemek üzere, belediye
meclisince belirlenecek miktarda günlük ödeme yap›l›r.
Denetim komisyonunun emrinde görevlendirilecek kiﬂi
ve gün say›s› belediye meclisince belirlenir. Uzman kiﬂilerde aranacak nitelikler belediye meclisinin çal›ﬂmas›na
dair yönetmelikte düzenlenir.
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Komisyon belediye birimleri ve ba¤l› kuruluﬂlar›ndan her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilir. Bu istekler gecikmeksizin yerine getirilir.
Komisyon, çal›ﬂmas›n› k›rkbeﬂ iﬂgünü içinde tamamlar ve buna iliﬂkin raporunu mart ay›n›n sonuna kadar meclis baﬂkanl›¤›na sunar.
Konusu suç teﬂkil eden hususlarla ilgili olarak meclis baﬂkanl›¤› taraf›ndan yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur.
Meclisin bilgi edinme ve denetim yollar›
Madde 26- Belediye meclisi, bilgi edinme ve denetim
yetkisini faaliyet raporunu de¤erlendirme, denetim komisyonu, soru, genel görüﬂme ve gensoru yoluyla kullan›r.
Meclis üyeleri, meclis baﬂkanl›¤›na önerge vererek
belediye iﬂleriyle ilgili konularda sözlü veya yaz›l› soru
sorabilir. Soru, belediye baﬂkan› veya görevlendirece¤i
kiﬂi taraf›ndan sözlü veya yaz›l› olarak cevapland›r›l›r.
Meclis üyelerinin en az üçte biri, meclis baﬂkanl›¤›na istekte bulunarak, belediyenin iﬂleriyle ilgili bir konuda genel görüﬂme aç›lmas›n› isteyebilir. Bu istek meclis
taraf›ndan kabul edildi¤i takdirde gündeme al›n›r.
Belediye baﬂkan›nca meclise sunulan bir önceki y›la
ait faaliyet raporundaki aç›klamalar, meclis üye tam say›s›n›n dörtte üç ço¤unlu¤uyla yeterli görülmezse, yeter38
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sizlik karar›yla görüﬂmeleri kapsayan tutanak, meclis
baﬂkan vekili taraf›ndan mahallin mülkî idare amirine
gönderilir.
Vali, dosyay› gerekçeli görüﬂüyle birlikte Dan›ﬂtaya
gönderir.
Yetersizlik karar›, Dan›ﬂtayca uygun görüldü¤ü takdirde belediye baﬂkan›, baﬂkanl›ktan düﬂer.
Meclis üye tam say›s›n›n en az üçte biri oran›ndaki
üyenin imzas›yla belediye baﬂkan› hakk›nda gensoru
önergesi verilebilir. Gensoru önergesi, meclis üye tam
say›s›n›n salt ço¤unlu¤unun oyu ile gündeme al›n›r ve
üç tam gün geçmedikçe görüﬂülemez.
Gensoru önergesinin karara ba¤lanmas›nda dördüncü f›kraya göre iﬂlem yap›l›r.
Baﬂkan ve meclis üyelerinin görüﬂmelere kat›lamayaca¤› durumlar
Madde 27- Belediye baﬂkan› ve meclis üyeleri, münhas›ran kendileri, ikinci derece dâhil kan ve kay›n h›s›mlar› ve evlatl›klar› ile ilgili iﬂlerin görüﬂüldü¤ü meclis
toplant›lar›na kat›lamazlar.
Baﬂkan ve meclis üyelerinin yükümlülükleri
Madde 28- Belediye baﬂkan› görevi süresince ve gö39
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revinin sona ermesinden itibaren iki y›l süreyle, meclis
üyeleri ise görevleri süresince ve görevlerinin sona ermesinden itibaren bir y›l süreyle, belediye ve ba¤l› kuruluﬂlar›na karﬂ› do¤rudan do¤ruya veya dolayl› olarak taahhüde giremez, komisyonculuk ve temsilcilik yapamaz.
Meclis üyeli¤inin sona ermesi
Madde 29- Meclis üyeli¤i, ölüm ve istifa durumunda kendili¤inden sona erer. Meclis üyeli¤inden istifa dilekçesi belediye baﬂkanl›¤›na verilir ve baﬂkan taraf›ndan
meclisin bilgisine sunulur.
Özürsüz veya izinsiz olarak arka arkaya üç birleﬂim
günü veya bir y›l içinde yap›lan toplant›lar›n yar›s›na kat›lmayan üyenin üyeli¤inin düﬂmesine, savunmas› al›nd›ktan sonra üye tam say›s›n›n salt ço¤unlu¤uyla karar
verilir.
Belediye meclisi üyeli¤ine seçilme yeterli¤inin kaybedilmesi durumunda, valinin bildirmesi üzerine Dan›ﬂtay taraf›ndan üyeli¤in düﬂmesine karar verilir.
Meclisin feshi
Madde 30- Belediye meclisi;
a) Kendisine kanunla verilen görevleri süresi içinde
yapmay› ihmal eder ve bu durum belediyeye ait iﬂleri
sekteye veya gecikmeye u¤rat›rsa,
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b) Belediyeye verilen görevlerle ilgisi olmayan siyasî
konularda karar al›rsa,
‹çiﬂleri Bakanl›¤›n›n bildirimi üzerine Dan›ﬂtay›n karar› ile feshedilir.
‹çiﬂleri Bakanl›¤› gerekli gördü¤ü takdirde meclisin
feshine dair bildirim ile birlikte, karar verilinceye kadar
meclis toplant›lar›n›n ertelenmesini de ister. Dan›ﬂtay,
bu hususu en geç bir ay içinde karara ba¤lar.
Bu ﬂekilde feshedilen meclisin yerine seçilen meclis,
kalan süreyi tamamlar.
Boﬂalan meclisin görevinin yerine getirilmesi
Madde 31- Belediye meclisinin;
a) Dan›ﬂtay taraf›ndan feshi veya meclis toplant›lar›n›n ertelenmesi,
b) Meclis üye tam say›s›n›n yar›dan fazlas›n›n tutuklanmas›,
c) Yedek üyelerin getirilmesinden sonra da meclis
üye tam say›s›n›n yar›s›ndan aﬂa¤› düﬂmesi,
d) Geçici olarak görevden uzaklaﬂt›r›lmas›,
Hâllerinde, meclis çal›ﬂabilir duruma gelinceye veya
yeni meclis seçimi yap›l›ncaya kadar meclis görevi, belediye encümeninin memur üyeleri taraf›ndan yürütülür.
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Huzur ve izin hakk›
Madde 32- Meclis baﬂkan ve üyelerine, meclis ve
komisyon toplant›lar›na kat›ld›klar› her gün için, 39 uncu madde uyar›nca belediye baﬂkan›na ödenmekte olan
ayl›k brüt ödene¤in günlük tutar›n›n üçte birini geçmemek üzere meclis taraf›ndan belirlenecek miktarda huzur hakk› ödenir. Huzur hakk› ödenecek gün say›s›, 20,
24 ve 25 inci maddelerde belirtilen toplant› günü say›s›ndan fazla olamaz ve meclis üyelerine ayn› gün için
birden fazla huzur hakk› ödenemez.
Meclis üyeleri hastal›klar› süresince izinli say›l›r. Ayr›ca mazeretleri durumunda, bir y›l içindeki toplant› süresinin yar›s›n› aﬂmamak ﬂart›yla istekleri üzerine meclis
taraf›ndan izin verilebilir.

‹kinci Bölüm
Belediye Encümeni
Belediye encümeni
Madde 33- Belediye encümeni, belediye baﬂkan›n›n
baﬂkanl›¤›nda;
a) ‹l belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her y›l kendi üyeleri aras›ndan bir y›l için gizli oyla seçece¤i üç üye, malî
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hizmetler birim amiri ve belediye baﬂkan›n›n birim
amirleri aras›ndan bir y›l için seçece¤i iki üye olmak üzere yedi kiﬂiden,
b) Di¤er belediyelerde, belediye meclisinin her y›l
kendi üyeleri aras›ndan bir y›l için gizli oyla seçece¤i iki
üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye baﬂkan›n›n
birim amirleri aras›ndan bir y›l için seçece¤i bir üye olmak üzere beﬂ kiﬂiden,oluﬂur.
Belediye baﬂkan›n›n kat›lamad›¤› toplant›larda, belediye baﬂkan›n›n görevlendirece¤i baﬂkan yard›mc›s› veya
encümen üyesi, encümene baﬂkanl›k eder.
Encümen toplant›lar›na gündemdeki konularla ilgili
olarak ilgili birim amirleri, belediye baﬂkan› taraf›ndan
oy hakk› olmaks›z›n görüﬂleri al›nmak üzere ça¤r›labilir.
Encümenin görev ve yetkileri
Madde 34- Belediye encümeninin görev ve yetkileri
ﬂunlard›r:
a) Stratejik plân ve y›ll›k çal›ﬂma program› ile bütçe
ve kesinhesab› inceleyip belediye meclisine görüﬂ bildirmek.
b) Y›ll›k çal›ﬂma program›na al›nan iﬂlerle ilgili kamulaﬂt›rma kararlar›n› almak ve uygulamak.
c) Öngörülmeyen giderler ödene¤inin harcama yerlerini belirlemek.
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d) Bütçede fonksiyonel s›n›fland›rman›n ikinci düzeyleri aras›nda aktarma yapmak.
e) Kanunlarda öngörülen cezalar› vermek.
f) Vergi, resim ve harçlar d›ﬂ›nda kalan dava konusu
olan belediye uyuﬂmazl›klar›n›n anlaﬂma ile tasfiyesine
karar vermek.
g) Taﬂ›nmaz mal sat›m›na, trampas›na ve tahsisine
iliﬂkin meclis kararlar›n› uygulamak; süresi üç y›l› geçmemek üzere kiralanmas›na karar vermek.
h) Umuma aç›k yerlerin aç›l›ﬂ ve kapan›ﬂ saatlerini
belirlemek.
i) Di¤er kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.
Encümen toplant›s›
Madde 35- Belediye encümeni, haftada birden az olmamak üzere önceden belirlenen gün ve saatte toplan›r.
Belediye baﬂkan› acil durumlarda encümeni toplant›ya
ça¤›rabilir.
Encümen üye tam say›s›n›n salt ço¤unlu¤uyla toplan›r ve kat›lanlar›n salt ço¤unlu¤uyla karar verir. Encümenin 2886 say›l› Devlet ‹hale Kanunu uyar›nca ihale
komisyonu olarak yapaca¤› toplant›larda da bu hüküm
geçerlidir. Oylar›n eﬂitli¤i durumunda baﬂkan›n bulundu¤u taraf ço¤unluk say›l›r. Çekimser oy kullan›lamaz.
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Encümen gündemi belediye baﬂkan› taraf›ndan
haz›rlan›r. Encümen üyeleri, baﬂkan›n›n uygun görüﬂü
ile gündem maddesi teklif edebilir. Belediye baﬂkan›
taraf›ndan havale edilmeyen konular encümende görüﬂülemez.
Encümene havale edilen konular bir hafta içinde görüﬂülerek karara ba¤lan›r.
Al›nan kararlar baﬂkan ve toplant›ya kat›lan üyeler
taraf›ndan imzalan›r. Karara muhalif kalanlar gerekçelerini de aç›klar.
Encümen baﬂkan ve üyeleri, münhas›ran kendileri,
ikinci derece dâhil kan ve kay›n h›s›mlar› ve evlatl›klar›
ile ilgili iﬂlerin görüﬂüldü¤ü encümen toplant›lar›na kat›lamazlar.
Encümen üyelerine verilecek ödenek
Madde 36- Belediye encümeni baﬂkan ve üyelerine,
nüfusu 10.000'e kadar olan belediyelerde (3.500), nüfusu 10.001-50.000'e kadar olan belediyelerde (4.500),
50.001-200.000'e kadar olan belediyelerde (6.000) ve
200.001'in üzerinde olan belediyelerde ise (7.500) gösterge rakam›n›n Devlet memurlar› için belirlenen ayl›k
katsay› ile çarp›m› sonucu bulunacak tutarda ayl›k brüt
ödenek verilir. Encümenin memur üyelerine bu tutarlar›n yar›s› ödenir.
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Üçüncü Bölüm
Belediye Baﬂkan›
Belediye baﬂkan›
Madde 37- Belediye baﬂkan›, belediye idaresinin baﬂ›
ve belediye tüzel kiﬂili¤inin temsilcisidir. Belediye baﬂkan›, ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilir.
Belediye baﬂkan›, görevinin devam› süresince siyasî
partilerin yönetim ve denetim organlar›nda görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin baﬂkanl›¤›n› yapamaz ve yönetiminde bulunamaz.
Belediye baﬂkan›n›n görev ve yetkileri
Madde 38- Belediye baﬂkan›n›n görev ve yetkileri
ﬂunlard›r:
a) Belediye teﬂkilât›n›n en üst amiri olarak belediye
teﬂkilât›n› sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek,
belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluﬂturmak,
bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini haz›rlamak
ve uygulamak, izlemek ve de¤erlendirmek, bunlarla ilgili raporlar› meclise sunmak.
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c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davac› veya daval› olarak da yarg› yerlerinde temsil etmek
veya vekil tayin etmek.
d) Meclise ve encümene baﬂkanl›k etmek.
e) Belediyenin taﬂ›n›r ve taﬂ›nmaz mallar›n› idare etmek.
f) Belediyenin gelir ve alacaklar›n› takip ve tahsil etmek.
g) Yetkili organlar›n karar›n› almak ﬂart›yla sözleﬂme
yapmak.
h) Meclis ve encümen kararlar›n› uygulamak.
i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin
yetkisi d›ﬂ›ndaki aktarmalara onay vermek.
j) Belediye personelini atamak.
k) Belediye ve ba¤l› kuruluﬂlar› ile iﬂletmelerini denetlemek.
l) ﬁarts›z ba¤›ﬂlar› kabul etmek.
m) Belde halk›n›n huzur, esenlik, sa¤l›k ve mutlulu¤u için gereken önlemleri almak.
n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayr›lan ödene¤i
kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve
engelliler merkezini oluﬂturmak. (6)

(6) 25/4/2013 tarihli ve 6462 say›l› Kanunun 1 inci maddesiyle, bu bentte
yer alan “özürlülere” ve “özürlüler” ibareleri s›ras›yla “engellilere” ve “engelliler” ﬂeklinde de¤iﬂtirilmiﬂtir.
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o) Temsil ve a¤›rlama giderleri için ayr›lan ödene¤i
kullanmak.
p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi
veya belediye encümeni karar›n› gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
Belediye baﬂkan›n›n özlük haklar›
Madde 39- Belediye baﬂkan›na nüfusu;
a) 10.000'e kadar olan beldelerde 70.000,
b) 10.001'den 50.000'e kadar olan beldelerde
80.000,
c) 50.001'den 100.000'e kadar olan beldelerde
100.000,
d) 100.001'den 250.000'e kadar olan beldelerde
115.000,
e) 250.001'den 500.000’e kadar olan beldelerde
135.000,
f) 500.001’den 1.000.000’a kadar olan beldelerde
155.000,
g) 1.000.001’den 2.000.000’a kadar olan beldelerde 190.000,
h) 2.000.001’den fazla olan beldelerde 230.000,
Gösterge rakam›n›n Devlet memurlar› için belirle48
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nen ayl›k katsay› ile çarp›m› sonucu bulunacak tutarda
ayl›k brüt ödenek ödenir. Nüfusu 50.001'den az olan il
merkezi beldelerde bu ödene¤in hesaplanmas›nda (c)
bendinde belirtilen gösterge rakam› esas al›n›r.
Belediye baﬂkan›n›n görevli, izinli ve hasta bulundu¤u sürelerde ödene¤i kesilmez.
Belediye baﬂkanl›¤› yapm›ﬂ olanlar›n, personel kanunlar›na tâbi bir kadroya atanmalar› hâlinde belediye
baﬂkanl›¤›nda geçen süreleri memuriyette geçmiﬂ say›l›r.
657 say›l› Devlet Memurlar› Kanunu uyar›nca Devlet memurlar› ile bakmakla yükümlü bulunduklar› için
uygulanan sosyal hak ve yard›mlar, ayn› esas ve usûllere
göre belediye baﬂkanlar› ile bakmakla yükümlü bulunduklar› için de uygulan›r.

Baﬂkan vekili
Madde 40- Belediye baﬂkan› izin, hastal›k veya baﬂka bir sebeple görev baﬂ›nda bulunmad›¤› hâllerde, bu
süre içinde kendisine vekâlet etmek üzere, belediye
meclisi üyeleri aras›ndan birini baﬂkan vekili olarak görevlendirir.
Baﬂkan vekili, baﬂkan›n yetkilerine sahiptir.
Baﬂkan vekiline, görev süresince baﬂkana ödenen ayl›k brüt ödene¤in gün hesab› üzerinden ödenek verilir.
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Stratejik plân ve performans program›
Madde 41- Belediye baﬂkan›, mahallî idareler genel
seçimlerinden itibaren alt› ay içinde; kalk›nma plân› ve
program› ile varsa bölge plân›na uygun olarak stratejik
plân ve ilgili oldu¤u y›l baﬂ›ndan önce de y›ll›k performans program› haz›rlay›p belediye meclisine sunar.
Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odalar›
ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüﬂleri al›narak haz›rlan›r ve belediye meclisi taraf›ndan kabul
edildikten sonra yürürlü¤e girer.
Nüfusu 50.000'in alt›nda olan belediyelerde stratejik
plân yap›lmas› zorunlu de¤ildir.
Stratejik plân ve performans program› bütçenin haz›rlanmas›na esas teﬂkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüﬂülerek kabul edilir.
Yetki devri
Madde 42- Belediye baﬂkan›, görev ve yetkilerinden
bir k›sm›n› uygun gördü¤ü takdirde, yöneticilik s›fat›
bulunan belediye görevlilerine devredebilir.
‹htilâf hâli
Madde 43- Belediye baﬂkan›n›n kendisinin, birinci
ve ikinci derecedeki kan ve kay›n h›s›mlar›n›n ve evlat50
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l›klar›n›n, belediye ile ihtilâfl› oldu¤u durumlarda dava
aç›lmas› ve bu davada belediyenin temsili, meclis birinci
baﬂkan vekili, bulunmad›¤› takdirde ikinci baﬂkan vekili veya bunlar›n yetkilendirece¤i kiﬂiler taraf›ndan yerine
getirilir.
Belediye baﬂkanl›¤›n›n sona ermesi
Madde 44- Belediye baﬂkanl›¤›, ölüm ve istifa hâllerinde kendili¤inden sona erer.
Belediye baﬂkan›n›n;
a) Mazeretsiz ve kesintisiz olarak yirmi günden fazla
görevini terk etmesi ve bu durumun mahallin mülkî idare amiri taraf›ndan belirlenmesi,
b) Seçilme yeterli¤ini kaybetmesi,
c) Görevini sürdürmesine engel bir hastal›k veya engellilik durumunun yetkili sa¤l›k kuruluﬂu raporuyla
belgelenmesi, (7)
d) Meclisin feshine neden olan eylem ve iﬂlemlere
kat›lmas›,
Hâllerinden birinin meydana gelmesi durumunda
‹çiﬂleri Bakanl›¤›n›n baﬂvurusu üzerine Dan›ﬂtay karar›yla baﬂkanl›k s›fat› sona erer.
(7) 25/4/2013 tarihli ve 6462 say›l› Kanunun 1 inci maddesiyle, bu bentte
yer alan “sakatl›k” ibaresi “engellilik” ﬂeklinde de¤iﬂtirilmiﬂtir.
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Belediye baﬂkanl›¤›n›n boﬂalmas› hâlinde
yap›lacak iﬂlemler
Madde 45- Belediye baﬂkanl›¤›n›n herhangi bir nedenle boﬂalmas› durumunda, vali taraf›ndan belediye
meclisinin on gün içinde toplanmas› sa¤lan›r. Meclis, birinci baﬂkan vekilinin, onun bulunmamas› durumunda
ikinci baﬂkan vekilinin, onun da bulunmamas› durumunda en yaﬂl› üyenin baﬂkanl›¤›nda toplanarak;
a) Belediye baﬂkanl›¤›n›n boﬂalmas› veya seçim dönemini aﬂacak biçimde kamu hizmetinden yasaklanma
cezas›n›n verilmiﬂ olmas› durumunda bir baﬂkan,
b) Baﬂkan›n görevden uzaklaﬂt›r›lmas›, tutuklanmas› veya seçim dönemini aﬂmayacak biçimde kamu hizmetinden yasaklama cezas› almas› durumunda bir baﬂkan vekili, seçer.
Belediye baﬂkan› veya baﬂkan vekili belediye meclis
üyeleri aras›ndan ve gizli oyla seçilir. ‹lk iki oylamada
üye tam say›s›n›n üçte iki ve üçüncü oylamada üye tam
say›s›n›n salt ço¤unlu¤u aran›r. Üçüncü oylamada salt
ço¤unluk sa¤lanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki
aday için dördüncü oylama yap›l›r. Dördüncü oylamada
en fazla oy alan üye, belediye baﬂkan› veya baﬂkan vekili seçilmiﬂ olur. Oylar›n eﬂitli¤i durumunda kur'a çekilir.
Birinci f›kran›n (b) bendi uyar›nca baﬂkan vekili seçildikten sonra belediye baﬂkanl›¤›n›n (a) bendinde be52
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lirtilen nedenlerle boﬂalmas› durumunda bu maddeye
göre belediye baﬂkan› seçilir.
Yeni seçilen belediye baﬂkan›n›n görev süresi, yerine
seçildi¤i baﬂkan›n görev süresi ile s›n›rl›d›r. Baﬂkan vekili, yeni baﬂkan seçilinceye veya görevden uzaklaﬂt›r›lm›ﬂ
ya da tutuklanm›ﬂ olan baﬂkan göreve dönünceye kadar
görev yapar.
Belediye baﬂkan› veya baﬂkan vekili seçilinceye kadar belediye baﬂkanl›¤› görevi, meclis birinci baﬂkan vekili, bulunmamas› durumunda ikinci baﬂkan vekili,
onun da bulunmamas› durumunda vali taraf›ndan görevlendirilecek bir kamu görevlisi taraf›ndan yürütülür.
Belediye baﬂkan› veya baﬂkan vekili seçimi en geç
onbeﬂ gün içinde tamamlanmad›¤› takdirde belediye
meclisinin feshine iliﬂkin hükümler uygulan›r.
Belediye baﬂkan› görevlendirilmesi
Madde 46- Belediye baﬂkanl›¤›n›n herhangi bir nedenle boﬂalmas› ve yeni belediye baﬂkan› veya baﬂkan
vekili seçiminin yap›lamamas› durumunda, seçim yap›l›ncaya kadar belediye baﬂkanl›¤›na büyükﬂehir ve il belediyelerinde ‹çiﬂleri Bakan›, di¤er belediyelerde vali taraf›ndan görevlendirme yap›l›r. Görevlendirilecek kiﬂinin belediye baﬂkan› seçilme yeterli¤ine sahip olmas›
ﬂartt›r.
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Dördüncü Bölüm
Organlara ‹liﬂkin Ortak Hükümler
Görevden uzaklaﬂt›rma
Madde 47- Görevleriyle ilgili bir suç nedeniyle haklar›nda soruﬂturma veya kovuﬂturma aç›lan belediye organlar› veya bu organlar›n üyeleri, kesin hükme kadar
‹çiﬂleri Bakan› taraf›ndan görevden uzaklaﬂt›r›labilir.
Görevden uzaklaﬂt›rma karar› iki ayda bir gözden
geçirilir. Devam›nda kamu yarar› bulunmayan görevden
uzaklaﬂt›rma karar› kald›r›l›r.
Görevden uzaklaﬂt›r›lanlar hakk›nda; kovuﬂturma
aç›lmamas›, kamu davas›n›n düﬂmesi veya beraat karar›
verilmesi, davan›n genel af ile ortadan kald›r›lmas› veya
görevden düﬂürülmeyi gerektirmeyen bir suçla mahkûm
olunmas› durumunda görevden uzaklaﬂt›rma karar› kald›r›l›r.
Görevden uzaklaﬂt›r›lan belediye baﬂkan›na, görevden uzak kald›¤› sürece ayl›k ödene¤inin üçte ikisi ödenir ve bu süre içinde di¤er sosyal hak ve yard›mlardan
yararlanmaya devam eder.
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ÜÇÜNCÜ KISIM - Belediye Teﬂkilât›
Birinci Bölüm
Belediye Teﬂkilât› ve Personeli
Belediye teﬂkilât›
Madde 48- Belediye teﬂkilât›, norm kadroya uygun
olarak yaz› iﬂleri, malî hizmetler, fen iﬂleri ve zab›ta birimlerinden oluﬂur.
Beldenin nüfusu, fizikî ve co¤rafî yap›s›, ekonomik,
sosyal ve kültürel özellikleri ile geliﬂme potansiyeli dikkate al›narak, norm kadro ilke ve standartlar›na uygun
olarak gerekti¤inde sa¤l›k, itfaiye, imar, insan kaynaklar›, hukuk iﬂleri ve ihtiyaca göre di¤er birimler oluﬂturulabilir. Bu birimlerin kurulmas›, kald›r›lmas› veya birleﬂtirilmesi belediye meclisinin karar›yla olur.
Norm kadro ve personel istihdam›
Madde 49- Norm kadro ilke ve standartlar› ‹çiﬂleri
Bakanl›¤› ve Devlet Personel Baﬂkanl›¤› taraf›ndan müﬂtereken belirlenir. Belediyenin ve ba¤l› kuruluﬂlar›n›n
norm kadrolar›, bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclisi karar›yla belirlenir.
Belediye personeli, belediye baﬂkan› taraf›ndan ata55
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n›r. Birim müdürlü¤ü ve üstü yönetici kadrolar›na yap›lan atamalar ilk toplant›da belediye meclisinin bilgisine
sunulur.
Belediye ve ba¤l› kuruluﬂlar›nda, norm kadroya uygun olarak çevre, sa¤l›k, veterinerlik, teknik, hukuk,
ekonomi, biliﬂim ve iletiﬂim, plânlama, araﬂt›rma ve geliﬂtirme, e¤itim ve dan›ﬂmanl›k alanlar›nda avukat, mimar, mühendis, ﬂehir ve bölge plânc›s›, çözümleyici ve
programc›, tabip, uzman tabip, ebe, hemﬂire, veteriner,
kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik
personel y›ll›k sözleﬂme ile çal›ﬂt›r›labilir. Sözleﬂmeli
personel eliyle yürütülen hizmetlere iliﬂkin boﬂ kadrolara ayr›ca atama yap›lamaz. Bu personelin, yürütecekleri
hizmetler için ihdas edilmiﬂ kadro unvan›n›n gerektirdi¤i nitelikleri taﬂ›malar› ﬂartt›r. Bu f›kra uyar›nca sözleﬂmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret,
söz konusu kadro unvan› için birinci derecenin birinci
kademesi esas al›nmak suretiyle 657 say›l› Devlet Memurlar› Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplam›n›n net tutar›n›n yüzde 25 fazlas›n› geçmemek üzere belediye meclisi karar›yla belirlenir. Genel
hükümlere göre birinci dereceden kadro ihdas edilemeyen kadro unvanlar› için ise o kadro unvan›ndan ihdas›
yap›lm›ﬂ en yüksek kadro derecesinin birinci kademesi
esas al›n›r ve yap›lacak ödemenin azami tutar› yukar›da
belirtilen usûle göre tespit olunur. Bu f›kra hükümlerine
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göre çal›ﬂt›r›lacak personel için ‹çiﬂleri Bakanl›¤› unvanlar itibar›yla s›n›rlama getirebilir.
Avukat, mimar, mühendis (inﬂaat mühendisi ve harita mühendisi olmak kayd›yla) ve veteriner kadrosu bulunmayan veya iﬂlerin azl›¤› nedeniyle bu unvanlarda
kadrolu personel istihdam›na ihtiyaç duyulmayan belediyelerde, bu hizmetlerin yürütülmesi amac›yla, haftan›n ya da ay›n belirli gün veya saatlerinde k›smi zamanl› olarak sözleﬂme ile personel çal›ﬂt›r›labilir. K›smi zamanl› olarak çal›ﬂt›r›lacak personel say›s› yukar›da belirtilen her unvan için birden fazla olamaz ve bunlarla yap›lacak sözleﬂme süresi takvim y›l›n› aﬂamaz. Bunlara
ödenecek net ücret, ayn› unvanl› kadrolar›n birinci derecesinin birinci kademesi için yap›lmas› gereken bütün
ödemeler toplam›n›n net tutar›n›n yar›s›n› geçmemek ve
çal›ﬂt›r›lacak süre ile orant›l› olmak üzere belediye meclisi karar› ile tespit edilir. Bu f›kra uyar›nca sözleﬂmeli
personel olarak çal›ﬂt›r›lanlar için iﬂ sonu tazminat›
ödenmez ve iﬂsizlik sigortas› primi yat›r›lmaz. Bunlardan
yapt›klar› baﬂka iﬂler sebebiyle herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tâbi olanlar için sosyal sigorta ve genel
sa¤l›k sigortas› primi yat›r›lmaz ve ayn› kiﬂi birden fazla
belediye veya ba¤l› kuruluﬂta çal›ﬂt›r›lamaz.
Üçüncü ve dördüncü f›kra hükümleri uyar›nca çal›ﬂt›r›lacak personele her ne ad alt›nda olursa olsun sözleﬂme ücreti d›ﬂ›nda herhangi bir ödeme yap›lmaz ve ücret
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mahiyetinde aynî ya da nakdî menfaat temin edilmez. Bu
personel hakk›nda bu Kanunla düzenlenmeyen hususlarda vize ﬂart› aranmaks›z›n 657 say›l› Devlet Memurlar› Kanununun 4 üncü maddesinin (B) f›kras›na göre istihdam edilenler hakk›ndaki hükümler uygulan›r. Bu
personele ait sözleﬂme örnekleri sözleﬂmenin imzalanmas›n› izleyen 30 gün içinde ‹çiﬂleri Bakanl›¤›na gönderilir. (Ek cümle: 29/6/2012-6338/16 md.) Dördüncü
f›krada say›lan unvanlara iliﬂkin hizmetler d›ﬂ›nda kalmak ve o hizmet için ihdas edilmiﬂ kadro bulunmamak
kayd›yla, ‹çiﬂleri Bakanl›¤›nca üçüncü f›kra çerçevesinde
sözleﬂmeli personel istihdam› uygun görülmüﬂ olan kadro unvanlar›na iliﬂkin görevlerde, 657 say›l› Kanunun 4
üncü maddesinin (B) f›kras›na göre münhas›ran k›smi
süreli olarak sözleﬂmeli personel çal›ﬂt›r›labilir. (8)
Kamu kurum ve kuruluﬂlar›nda istihdam edilen memurlar, belediye baﬂkan›n›n talebi, kendilerinin ve kurumlar›n›n muvafakatiyle, belediyelerin birim müdürü
ve üstü yönetici kadrolar›nda geçici olarak görevlendirilebilirler. Bu ﬂekilde görevlendirmelerde 657 say›l› Devlet Memurlar› Kanununun 68 inci maddesinin (B) f›kras›nda öngörülen ﬂartlar dikkate al›n›r. Belediyelerde bu
ﬂekilde istihdam edilen personel kurumlar›ndan izinli
24/7/2008 tarihli ve 5793 say›l› Kanunun 46 nc› maddesiyle bu f›krada yer
alan "‹çiﬂleri Bakanl›¤›na ve Maliye Bakanl›¤›na" ibaresi "‹çiﬂleri
Bakanl›¤›na" ﬂeklinde de¤iﬂtirilmiﬂ ve metne iﬂlenmiﬂtir.
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say›l›rlar. Bu personelin görevlendirildikleri süre zarf›ndaki, görevlendirildikleri kadroya ait her türlü malî haklar› ile kurumlar› taraf›ndan karﬂ›lanmas› gereken sosyal
güvenlik ve benzeri di¤er haklar› belediye taraf›ndan ödenir. ‹zinli olduklar› müddet, terfi ve emekliliklerinde hesaba kat›l›r ve terfi haklar›n› kazananlar baﬂkaca bir iﬂleme
lüzum kalmaks›z›n terfi ettirilirler. Bu ﬂekilde görevlendirilenler, görevlendirme süresinin sona ermesinden itibaren onbeﬂ gün içerisinde yaz›l› olarak kurumlar›na baﬂvurmalar› hâlinde en geç bir ay içerisinde kadrolar›na veya müktesebine uygun baﬂka bir kadroya atan›rlar.
Norm kadrosunda belediye baﬂkan yard›mc›s› bulunan belediyelerde norm kadro say›s›na ba¤l› kal›nmaks›z›n; belediye baﬂkan›, zorunlu gördü¤ü takdirde, nüfusu
50.000'e kadar olan belediyelerde bir, nüfusu 50.001200.000 aras›nda olan belediyelerde iki, nüfusu
200.001-500.000 aras›nda olan belediyelerde üç, nüfusu 500.000 ve fazla olan belediyelerde dört belediye
meclis üyesini belediye baﬂkan yard›mc›s› olarak görevlendirebilir. Bu ﬂekilde görevlendirilen meclis üyelerine
belediye baﬂkan›na verilen ödene¤in 2/3'ünü aﬂmamak
üzere belediye meclisi taraf›ndan belirlenecek ayl›k ödenek verilir ve taleplerine göre bir sosyal güvenlik kurumu ile iliﬂkilendirilir. Bu ﬂekilde görevlendirme, memuriyete geçiﬂ, sözleﬂmeli veya iﬂçi statüsünde çal›ﬂma dâhil ilgililer aç›s›ndan herhangi bir hak teﬂkil etmez ve be59
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lediye meclisinin görev süresini aﬂamaz. Sosyal güvenlik
prim ve benzeri giderlerden kurum karﬂ›l›klar› belediye
bütçesinden karﬂ›lan›r.
Belediyenin y›ll›k toplam personel giderleri, gerçekleﬂen en son y›l bütçe gelirlerinin 213 say›l› Vergi Usul
Kanununa göre belirlenecek yeniden de¤erleme katsay›s› ile çarp›m› sonucu bulunacak miktar›n yüzde otuzunu aﬂamaz. Nüfusu 10.000'in alt›nda olan belediyelerde
bu oran yüzde k›rk olarak uygulan›r. Y›l içerisinde ayl›k
ve ücretlerde beklenmedik bir art›ﬂ›n meydana gelmesi
sonucunda personel giderlerinin söz konusu oranlar› aﬂmas› durumunda, cari y›l ve izleyen y›llarda personel giderleri bu oranlar›n alt›na ininceye kadar yeni personel
al›m› yap›lamaz. Yeni personel al›m› nedeniyle bu oran›n
aﬂ›lmas› sebebiyle oluﬂacak kamu zarar›, zarar›n oluﬂtu¤u tarihten itibaren hesaplanacak kanunî faiziyle birlikte belediye baﬂkan›ndan tahsil edilir. Personelin her türlü alacaklar› zaman›nda ve öncelikle ödenir.
Sözleﬂmeli ve iﬂçi statüsünde çal›ﬂanlar hariç belediye memurlar›na, baﬂar› durumlar›na göre toplam memur
say›s›n›n yüzde onunu ve Devlet memurlar›na uygulanan ayl›k katsay›n›n (20.000) gösterge rakam› ile çarp›m› sonucu bulunacak miktar› geçmemek üzere, hastal›k
ve y›ll›k izinleri dâhil olmak üzere, çal›ﬂt›klar› sürelerle
orant›l› olarak encümen karar›yla y›lda en fazla iki kez
ikramiye ödenebilir.
60

BELED‹YE SEÇ‹LM‹ﬁLER‹ ‹Ç‹N EL K‹TABI

Personel devri
Madde 50- Bu Kanunun 8 ve 11 inci maddeleri uyar›nca tüzel kiﬂili¤i kald›r›lan belediyelerin kadrolar› ve
personeli; kat›lma hâlinde kat›ld›klar› belediyeye, köye
dönüﬂtürülme hâlinde ilgili il özel idaresine devredilir.
Devredilen personelden kadro ve görev unvanlar› de¤iﬂmeyenler, ayn› unvanl› kadrolara atanm›ﬂ say›l›rlar. Devredilen personelden durumlar›na uygun boﬂ kadro olmayanlar›n veya mevcut kadro unvan› ile atamalar› yap›lamayanlar›n kadro unvanlar› üç ay içerisinde ilgili belediye meclisi veya il genel meclisince ayn› s›n›f içerisinde kalmak kayd›yla de¤iﬂtirilir. Bu de¤iﬂiklikten itibaren
bir ay içerisinde ilgililerin durumlar›na uygun kadrolara
atamalar› yap›l›r. Söz konusu personel, atama iﬂlemleri
yap›l›ncaya kadar devredildikleri belediye veya il özel
idaresince ihtiyaç duyulan iﬂlerde görevlendirilebilirler.
Bunlar yeni bir kadroya atan›ncaya kadar eski kadrolar›na ait ayl›k, ücret, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar› ile di¤er malî haklar›n› devredildikleri belediye
veya il özel idaresinden almaya devam ederler. Devredilen personelden memur statüsünde görev yapanlar›n,
atand›klar› yeni kadrolar›n›n ayl›k, ekgösterge, her türlü
zam ve tazminatlar› ile di¤er malî haklar› toplam›n›n net
tutar›n›n, eski kadrolar›na ba¤l› olarak en son ayda almakta olduklar› ayl›k, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar› ile di¤er malî haklar› toplam› net tutar›ndan az
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olmas› hâlinde aradaki fark giderilinceye kadar atand›klar› kadrolarda kald›klar› sürece herhangi bir kesintiye
tâbi olmaks›z›n tazminat olarak ödenir.
Tüzel kiﬂili¤i kald›r›lan belediyelerde 657 say›l› Devlet Memurlar› Kanununun 4 üncü maddesinin (B) f›kras›na göre istihdam edilen sözleﬂmeli personelin pozisyonlar›, (…) (9) baﬂka bir iﬂleme gerek kalmaks›z›n devredildikleri belediye veya il özel idaresi ad›na vize edilmiﬂ say›l›r. (10)

‹kinci Bölüm - Belediye Zab›tas›, ‹tfaiye ve
Acil Durum Plânlamas›
Zab›tan›n görev ve yetkileri
Madde 51- Belediye zab›tas›, beldede esenlik, huzur, sa¤l›k ve düzenin sa¤lanmas›yla görevli olup bu
amaçla, belediye meclisi taraf›ndan al›nan ve belediye
zab›tas› taraf›ndan yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakk›nda mevzuatta öngörülen ceza ve di¤er yapt›r›mlar› uygular.
(9) Bu f›krada yer alan “... avukat unvanl› pozisyonlar hariç olmak üzere,
...” ifadesi, Anayasa Mahkemesinin 24/1/2007 tarihli ve E.: 2005/95, K.:
2007/5 say›l› Karar› ile iptal edilmiﬂtir.
(10) Bu f›krada yer alan “... avukat unvanl› pozisyonlar hariç olmak üzere,
...” ifadesi, Anayasa Mahkemesinin 24/1/2007 tarihli ve E.: 2005/95, K.:
2007/5 say›l› Karar› ile iptal edilmiﬂtir.
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Görevini yaparken zab›taya karﬂ› gelenler, kolluk
kuvvetlerine karﬂ› gelenler gibi cezaland›r›l›r.
Belediye zab›ta teﬂkilât›n›n çal›ﬂma usûl ve esaslar›,
çal›ﬂanlar›n görev ve yetkileri, memurlu¤a al›nmas› için
taﬂ›malar› gereken nitelikler, alacaklar› meslek içi e¤itim,
görevde yükselme, meslekten ç›kar›lma, giyecekleri k›yafet ve savunma amaçl› olarak kullanacaklar› aletler ile
zab›ta teﬂkilât›nda hizmet gereklerine göre oluﬂturulacak
birimler, ‹çiﬂleri Bakanl›¤› taraf›ndan ç›kar›lacak yönetmelikle düzenlenir. Belediye, bu yönetmeli¤e ayk›r› olmamak üzere ek düzenlemeler yapabilir.
Zab›ta hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. Zab›ta
personelinin çal›ﬂma süresi ve saatleri 657 say›l› Devlet
Memurlar› Kanununda belirtilen çal›ﬂma süre ve saatlerine ba¤l› olmaks›z›n, hizmetin aksat›lmadan yürütülmesini sa¤layacak ﬂekilde düzenlenir. Belediye zab›ta ve
özel güvenlik hizmetlerinde fiilen çal›ﬂanlara, fazla mesai
ücreti olarak y›l› bütçe kanununda belirlenen üst s›n›r›
aﬂmamak kayd›yla belediye meclisi karar› ile tespit edilen maktu tutar ödenir.
‹tfaiye
Madde 52- ‹tfaiye teﬂkilât›n›n çal›ﬂma usûl ve esaslar›, çal›ﬂanlar›n görev ve yetkileri, memurlu¤a al›nmas›
için taﬂ›malar› gereken nitelikler, alacaklar› meslek içi
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e¤itim, görevde yükselme, meslekten ç›kar›lma, giyecekleri k›yafet ve savunma amaçl› olarak kullanacaklar› aletler ile itfaiye teﬂkilât›nda hizmet gereklerine göre oluﬂturulacak birimler, ‹çiﬂleri Bakanl›¤› taraf›ndan ç›kar›lacak
yönetmelikle düzenlenir. Belediye bu yönetmeli¤e ayk›r› olmamak üzere ek düzenlemeler yapabilir.
‹tfaiye hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. ‹tfaiye
personelinin çal›ﬂma süresi ve saatleri 657 say›l› Devlet
Memurlar› Kanununda belirtilen çal›ﬂma süre ve saatlerine ba¤l› olmaks›z›n, hizmetin aksat›lmadan yürütülmesini sa¤layacak ﬂekilde düzenlenir. Belediye itfaiye
teﬂkilât›nda fiilen çal›ﬂanlara fazla mesai ücreti olarak y›l› bütçe kanununda belirlenen üst s›n›r› aﬂmamak kayd›yla belediye meclisi karar› ile tespit edilen maktu tutar
ödenir.
Acil durum plânlamas›
Madde 53- Belediye; yang›n, sanayi kazalar›, deprem ve di¤er do¤al afetlerden korunmak veya bunlar›n
zararlar›n› azaltmak amac›yla beldenin özelliklerini de
dikkate alarak gerekli afet ve acil durum plânlar›n› yapar, ekip ve donan›m› haz›rlar.
Acil durum plânlar›n›n haz›rlanmas›nda varsa il ölçe¤indeki di¤er acil durum plânlar›yla da koordinasyon
sa¤lan›r ve ilgili bakanl›k, kamu kuruluﬂlar›, meslek te64
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ﬂekkülleriyle üniversitelerin ve di¤er mahallî idarelerin
görüﬂleri al›n›r.
Plânlar do¤rultusunda halk›n e¤itimi için gerekli önlemler al›narak ikinci f›krada say›lan idareler, kurumlar
ve örgütlerle ortak programlar yap›labilir.
Belediye, belediye s›n›rlar› d›ﬂ›nda yang›n ve do¤al
afetler meydana gelmesi durumunda, bu bölgelere gerekli yard›m ve destek sa¤layabilir.
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DÖRDÜNCÜ KISIM
Belediyelerin Denetimi
Denetimin amac›
Madde 54- Belediyelerin denetimi; faaliyet ve iﬂlemlerde hatalar›n önlenmesine yard›mc› olmak, çal›ﬂanlar›n
ve belediye teﬂkilât›n›n geliﬂmesine, yönetim ve kontrol
sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarl› duruma gelmesine rehberlik etmek amac›yla; hizmetlerin süreç ve sonuçlar›n› mevzuata, önceden belirlenmiﬂ amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlar›na göre
tarafs›z olarak analiz etmek, karﬂ›laﬂt›rmak ve ölçmek;
kan›tlara dayal› olarak de¤erlendirmek, elde edilen sonuçlar› rapor hâline getirerek ilgililere duyurmakt›r.
Denetimin kapsam› ve türleri
Madde 55- Belediyelerde iç ve d›ﬂ denetim yap›l›r.
Denetim, iﬂ ve iﬂlemlerin hukuka uygunluk, malî ve performans denetimini kapsar.
‹ç ve d›ﬂ denetim 5018 say›l› Kamu Malî Yönetimi ve
Kontrol Kanunu hükümlerine göre yap›l›r.
Ayr›ca, belediyenin malî iﬂlemler d›ﬂ›nda kalan di¤er
idarî iﬂlemleri, hukuka uygunluk ve idarenin bütünlü¤ü
aç›s›ndan ‹çiﬂleri Bakanl›¤› taraf›ndan da denetlenir.
66

BELED‹YE SEÇ‹LM‹ﬁLER‹ ‹Ç‹N EL K‹TABI

Belediyelere ba¤l› kuruluﬂ ve iﬂletmeler de yukar›daki esaslara göre denetlenir.
Denetime iliﬂkin sonuçlar kamuoyuna aç›klan›r ve
meclisin bilgisine sunulur.
Faaliyet raporu
Madde 56- Belediye baﬂkan›, 5018 say›l› Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin
dördüncü f›kras›nda belirtilen biçimde; stratejik plân ve
performans program›na göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiﬂ performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleﬂme durumu ile meydana gelen sapmalar›n nedenlerini ve belediye borçlar›n›n durumunu aç›klayan faaliyet
raporunu haz›rlar. Faaliyet raporunda, ba¤l› kuruluﬂ ve
iﬂletmeler ile belediye ortakl›klar›na iliﬂkin söz konusu
bilgi ve de¤erlendirmelere de yer verilir.
Faaliyet raporu nisan ay› toplant›s›nda belediye
baﬂkan› taraf›ndan meclise sunulur. Raporun bir örne¤i ‹çiﬂleri Bakanl›¤›na gönderilir ve kamuoyuna da
aç›klan›r.
Hizmetlerde aksama
Madde 57- Belediye hizmetlerinin ciddi bir biçimde
aksat›ld›¤›n›n ve bu durumun halk›n sa¤l›k, huzur ve
esenli¤ini hayati derecede olumsuz etkiledi¤inin ‹çiﬂleri
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Bakanl›¤›n›n talebi üzerine yetkili sulh hukuk hâkimi taraf›ndan belirlenmesi durumunda ‹çiﬂleri Bakan›, hizmetlerde meydana gelecek aksaman›n giderilmesini, hizmetin özelli¤ine göre makul bir süre vererek belediye
baﬂkan›ndan ister.
Aksama giderilemezse, söz konusu hizmetin yerine
getirilmesini o ilin valisinden ister. Bu durumda vali, aksakl›¤› öncelikle belediyenin araç, gereç, personel ve di¤er kaynaklar›yla giderir. Mümkün olmad›¤› takdirde
di¤er kamu kurum ve kuruluﬂlar›n›n imkânlar›n› da kullanabilir. Ortaya ç›kacak maliyet vali taraf›ndan ‹ller
Bankas›na bildirilir ve ‹ller Bankas›nca o belediyenin
müteakip ay genel bütçe vergi gelirleri tahsilât› toplam›
üzerinden belediyeye ayr›lan paydan valilik emrine gönderilir.
‹çiﬂleri Bakanl›¤›n›n talebi üzerine sulh hukuk hâkimi taraf›ndan al›nan karara karﬂ› ilgili belediyece asliye
hukuk mahkemesine itiraz edilebilir.
Denetimle ilgili di¤er hükümler
Madde 58- Denetimin yap›lmas› ve faaliyet raporunun haz›rlanmas› hususunda bu Kanunda hüküm bulunmayan durumlarda 5018 say›l› Kamu Malî Yönetimi
ve Kontrol Kanunu ile di¤er kanunlar›n ilgili hükümleri
uygulan›r.
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BEﬁ‹NC‹ KISIM
Malî Hükümler
B‹R‹NC‹ BÖLÜM
Belediyenin Gelir ve Giderleri
Belediyenin gelirleri
Madde 59- Belediyenin gelirleri ﬂunlard›r:
a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç
ve kat›lma paylar›.
b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayr›lan pay.
c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yap›lacak ödemeler.
d) Taﬂ›n›r ve taﬂ›nmaz mallar›n kira, sat›ﬂ ve baﬂka
suretle de¤erlendirilmesinden elde edilecek gelirler.
e) Belediye meclisi taraf›ndan belirlenecek tarifelere
göre tahsil edilecek hizmet karﬂ›l›¤› ücretler.
f) Faiz ve ceza gelirleri.
g) Ba¤›ﬂlar.
h) Her türlü giriﬂim, iﬂtirak ve faaliyetler karﬂ›l›¤›
sa¤lanacak gelirler.
i) Di¤er gelirler.
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Büyükﬂehir belediyelerinde büyükﬂehir s›n›rlar› ve
mücavir alanlar› içinde belediyelerince tahsil edilen emlak vergisi tutar›n›n tamam› ilgili ilçe ve ilk kademe belediyeleri taraf›ndan al›n›r. Bunlardan büyükﬂehir belediyesine veya özel idareye ayr›ca pay kesilmez.
Belediyenin giderleri
Madde 60- Belediyenin giderleri ﬂunlard›r:
a) Belediye binalar›, tesisleri ile araç ve malzemelerinin
temini, yap›m›, bak›m› ve onar›m› için yap›lan giderler.
b) Belediyenin personeline ve seçilmiﬂ organlar›n›n
üyelerine ödenen maaﬂ, ücret, ödenek, huzur hakk›, yolluklar, hizmete iliﬂkin e¤itim harcamalar› ile di¤er giderler.
c) Her türlü alt yap›, yap›m, onar›m ve bak›m giderleri.
d) Vergi, resim, harç, kat›lma pay›, hizmet karﬂ›l›¤›
al›nacak ücretler ve di¤er gelirlerin takip ve tahsili için
yap›lacak giderler.
e) Belediye zab›ta ve itfaiye hizmetleri ile di¤er görev
ve hizmetlerin yürütülmesi için yap›lacak giderler.
f) Belediyenin kuruluﬂuna kat›ld›¤› ﬂirket, kuruluﬂ
ve kat›ld›¤› birliklerle ilgili ortakl›k pay› ve üyelik aidat›
giderleri.
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g) Mezarl›klar›n tesisi, korunmas› ve bak›m›na iliﬂkin giderler.
h) Faiz, borçlanmaya iliﬂkin di¤er ödemeler ile sigorta giderleri.
i) Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile engellilere yap›lacak sosyal hizmet ve yard›mlar. (11)
j) Dava takip ve icra giderleri.
k) Temsil, tören, a¤›rlama ve tan›t›m giderleri.
l) Avukatl›k, dan›ﬂmanl›k ve denetim hizmetleri karﬂ›l›¤› yap›lacak ödemeler.
m) Yurt içi ve yurt d›ﬂ› kamu ve özel kesim ile sivil
toplum örgütleriyle birlikte yap›lan ortak hizmetler ve
proje giderleri.
n) Sosyo-kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler
için yap›lan giderler.
o) Belediye hizmetleriyle ilgili olarak yap›lan kamuoyu yoklamas› ve araﬂt›rmas› giderleri.
p) Kanunla verilen görevler ve hizmetlerin yürütülmesi için yap›lan di¤er giderler.
r) ﬁartl› ba¤›ﬂlarla ilgili yap›lacak harcamalar.
s) ‹mar düzenleme giderleri.
t) Her türlü proje giderleri.
(11) 25/4/2013 tarihli ve 6462 say›l› Kanunun 1 inci maddesiyle, bu bentte
yer alan “özürlülere” ibaresi “engellilere” ﬂeklinde de¤iﬂtirilmiﬂtir.
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‹K‹NC‹ BÖLÜM
Belediye Bütçesi
Belediye bütçesi
Madde 61- Belediyenin stratejik plân›na ve performans program›na uygun olarak haz›rlanan bütçe, belediyenin malî y›l ve izleyen iki y›l içindeki gelir ve gider
tahminlerini gösterir, gelirlerin toplanmas›na ve harcamalar›n yap›lmas›na izin verir.
Bütçeye ayr›nt›l› harcama programlar› ile finansman
programlar› eklenir.
Bütçe y›l› Devlet malî y›l› ile ayn›d›r.
Bütçe d›ﬂ› harcama yap›lamaz.
Belediye baﬂkan› ve harcama yetkisi verilen di¤er görevliler, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde
harcanmas›ndan sorumludur.
Bütçenin haz›rlanmas› ve kabulü
Madde 62- Belediye baﬂkan› taraf›ndan haz›rlanan
bütçe tasar›s› eylül ay›n›n birinci gününden önce encümene sunulur ve ‹çiﬂleri Bakanl›¤›na gönderilir. ‹çiﬂleri
Bakanl›¤› belediye bütçe tahminlerini konsolide eder ve
5018 say›l› Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu
uyar›nca merkezi yönetim bütçe tasar›s›na eklenmek
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üzere eylül ay› sonuna kadar Maliye Bakanl›¤›na bildirir.
Encümen, bütçeyi inceleyerek görüﬂüyle birlikte kas›m
ay›n›n birinci gününden önce belediye meclisine sunar.
Meclis bütçe tasar›s›n› y›lbaﬂ›ndan önce, aynen veya
de¤iﬂtirerek kabul eder. Ancak, meclis bütçe denkli¤ini
bozacak biçimde gider art›r›c› ve gelir azalt›c› de¤iﬂiklikler yapamaz. Kabul edilen bütçe, malî y›lbaﬂ›ndan itibaren yürürlü¤e girer.
Harcama yetkilisi
Madde 63- Belediye bütçesiyle ödenek tahsis edilen
her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir.
Kesinhesap
Madde 64- Her y›l bütçesinin kesin hesab›, belediye
baﬂkan› taraf›ndan hesap döneminin bitiminden sonra
nisan ay› içinde encümene sunulur. Kesin hesap, belediye meclisinin may›s ay› toplant›s›nda görüﬂülerek karara
ba¤lan›r.
Kesin hesab›n görüﬂülmesi ve kesinleﬂmesinde, bütçeye iliﬂkin hükümler uygulan›r.
Bütçe sistemi
Madde 65- Belediye bütçesi ile muhasebe iﬂlemleri73
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ne iliﬂkin esas ve usûller Maliye Bakanl›¤›n›n görüﬂü al›narak ‹çiﬂleri Bakanl›¤› taraf›ndan ç›kar›lacak yönetmelikle düzenlenir.
Geçmiﬂ y›l bütçesinin devam›
Madde 66- Herhangi bir nedenle yeni y›l bütçesi kesinleﬂmemiﬂ ise yeni bütçenin kesinleﬂmesine kadar geçen y›l bütçesi uygulan›r.
Bütçenin kabulüne kadar yap›lan iﬂlemler yeni y›l
bütçesine göre yap›lm›ﬂ say›l›r.
Gelecek y›llara yayg›n hizmet yüklenmeleri
Madde 67- Belediyede belediye meclisinin, belediyeye ba¤l› kuruluﬂlarda yetkili organ›n karar› ile park,
bahçe, sera, refüj, kald›r›m ve havuz bak›m› ve tamiri;
araç kiralama, kontrollük, temizlik, güvenlik ve yemek
hizmetleri; makine-teçhizat bak›m ve onar›m iﬂleri; bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi eriﬂim
hizmetleri; sa¤l›kla ilgili destek hizmetleri; fuar, panay›r
ve sergi hizmetleri; baraj, ar›tma ve kat› at›k tesislerine
iliﬂkin hizmetler; kanal bak›m ve temizleme, alt yap› ve
asfalt yap›m ve onar›m›, trafik sinyalizasyon ve ayd›nlatma bak›m›, sayaç okuma ve sayaç sökme-takma iﬂleri ile
ilgili hizmetler; toplu ulaﬂ›m ve taﬂ›ma hizmetleri; sosyal
tesislerin iﬂletilmesi ile ilgili iﬂler, süresi ilk mahallî ida74
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reler genel seçimlerini izleyen alt›nc› ay›n sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü ﬂah›slara gördürülebilir.

Üçüncü Bölüm
Borçlanma ve ‹ktisadî Giriﬂimler
Borçlanma
Madde 68- Belediye, görev ve hizmetlerinin gerektirdi¤i giderleri karﬂ›lamak amac›yla aﬂa¤›da belirtilen
usûl ve esaslara göre borçlanma yapabilir ve tahvil ihraç
edebilir:
a) D›ﬂ borçlanma, 4749 say›l› Kamu Finansman› ve
Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakk›nda Kanun hükümleri çerçevesinde sadece belediyenin yat›r›m program›nda yer alan projelerinin finansman› amac›yla yap›labilir.
b) ‹ller Bankas›ndan yat›r›m kredisi ve nakit kredi
kullanan belediye, ödeme plân›n› bu bankaya sunmak
zorundad›r. ‹ller Bankas› haz›rlanan geri ödeme plân›n›
yeterli görmedi¤i belediyenin kredi isteklerini reddeder.
c) Tahvil ihrac›, yat›r›m program›nda yer alan projelerin finansman› için ilgili mevzuat hükümleri uyar›nca
yap›l›r.
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d) Belediye ve ba¤l› kuruluﬂlar› ile bunlar›n sermayesinin yüzde ellisinden fazlas›na sahip olduklar› ﬂirketlerin, faiz dâhil iç ve d›ﬂ borç stok tutar›, en son kesinleﬂmiﬂ bütçe gelirleri toplam›n›n 213 say›l› Vergi Usul
Kanununa göre belirlenecek yeniden de¤erleme oran›yla
art›r›lan miktar›n› aﬂamaz. Bu miktar büyükﬂehir belediyeleri için bir buçuk kat olarak uygulan›r.
e) Belediye ve ba¤l› kuruluﬂlar› ile bunlar›n sermayesinin yüzde ellisinden fazlas›na sahip olduklar› ﬂirketler,
en son kesinleﬂmiﬂ bütçe gelirlerinin, 213 say›l› Vergi
Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden de¤erleme
oran›yla art›r›lan miktar›n›n y›l› içinde toplam yüzde
onunu geçmeyen iç borçlanmay› belediye meclisinin karar›; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye
tam say›s›n›n salt ço¤unlu¤unun karar› ve ‹çiﬂleri Bakanl›¤›n›n onay› ile yapabilir.
f) Belediyelerin ileri teknoloji ve büyük tutarda maddî kaynak gerektiren alt yap› yat›r›mlar›nda Devlet Plânlama Teﬂkilat› Müsteﬂarl›¤›n›n teklifi üzerine Bakanlar
Kurulunca kabul edilen projeleri için yap›lacak borçlanmalar (d) bendindeki miktar›n hesaplanmas›nda dikkate al›nmaz. D›ﬂ kaynak gerektiren projelerde Hazine
Müsteﬂarl›¤›n›n görüﬂü al›n›r.
Yukar›da belirtilen usûl ve esaslara ayk›r› olarak
borçlanan belediye yetkilileri hakk›nda, fiilleri daha a¤›r
bir cezay› gerektirmeyen durumlarda 5237 say›l› Türk
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Ceza Kanununun görevi kötüye kullanmaya iliﬂkin hükümleri uygulan›r.
Belediye, varl›k ve yükümlülüklerinin ayr›nt›l› bir
ﬂekilde yer ald›¤› malî tablolar›n› üçer ayl›k dönemler
hâlinde ‹çiﬂleri Bakanl›¤›na, Maliye Bakanl›¤›na, Devlet
Plânlama Teﬂkilat› Müsteﬂarl›¤›na ve Hazine Müsteﬂarl›¤›na gönderir.
Arsa ve konut üretimi
Madde 69- Belediye; düzenli kentleﬂmeyi sa¤lamak,
beldenin konut, sanayi ve ticaret alan› ihtiyac›n› karﬂ›lamak amac›yla belediye ve mücavir alan s›n›rlar› içinde,
özel kanunlar›na göre korunmas› gerekli yerler ile tar›m
arazileri hariç imarl› ve alt yap›l› arsalar üretmek; konut,
toplu konut yapmak, satmak, kiralamak ve bu amaçlarla arazi sat›n almak, kamulaﬂt›rma yapmak, bu arsalar›
trampa etmek, bu konuda ilgili di¤er kamu kurum ve
kuruluﬂlar› ve bankalarla iﬂ birli¤i yapmak ve gerekti¤inde onlarla ortak projeler gerçekleﬂtirmek yetkisine sahiptir.
Belediye, bu amaçla bütçesinden gerekli paray› ay›rmak suretiyle iﬂletme tesis edebilir.
Arsalar hariç üretilen konut ve iﬂyerlerinin sat›ﬂ›
2886 say›l› Devlet ‹hale Kanunu hükümlerine tâbi de¤ildir. O belediye ve mücavir alan s›n›rlar› içinde kendisine, eﬂine veya onsekiz yaﬂ›ndan küçük çocuklar›na ait
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konutu olmayan dar gelirli kiﬂiler ile afete maruz kalanlara, sanayi bölgelerinden nakledileceklere ve üyelerinin
tamam› bu durumda olan kooperatiflere, bedeli 2942 say›l› Kamulaﬂt›rma Kanunu hükümlerine göre oluﬂturulan
takdir komisyonu taraf›ndan belirlenecek tutardan aﬂa¤›
olmamak üzere arsa tahsisi yap›labilir. Durumlar› 775 say›l› Gecekondu Kanununun 25 inci maddesine uyan
kimselere de bu maddeye göre arsa ve konut sa¤lanabilir.
Bu f›kran›n uygulama esaslar›, ‹çiﬂleri Bakanl›¤› ile Bay›nd›rl›k ve ‹skân Bakanl›¤› taraf›ndan müﬂtereken haz›rlanacak çerçeve yönetmeli¤e uygun olarak belediye meclisleri taraf›ndan ç›kar›lacak bir yönetmelikle düzenlenir.
ﬁirket kurulmas›
Madde 70- Belediye kendisine verilen görev ve hizmet alanlar›nda, ilgili mevzuatta belirtilen usûllere göre
ﬂirket kurabilir.
‹ﬂletme tesisi
Madde 71- Belediye, özel gelir ve gideri bulunan
hizmetlerini ‹çiﬂleri Bakanl›¤›n›n izniyle bütçe içinde iﬂletme kurarak yapabilir.
Borç ve alacaklar›n takas ve mahsubu
Madde 72- (Mülga: 24/7/2008-5793/47 md.)
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ALTINCI KISIM - Çeﬂitli ve Son Hükümler
Birinci Bölüm - Çeﬂitli Hükümler
Kentsel dönüﬂüm ve geliﬂim alan› (12)
Madde 73- (De¤iﬂik: 17/6/2010-5998/1 md.)
Belediye, belediye meclisi karar›yla; konut alanlar›,
sanayi alanlar›, ticaret alanlar›, teknoloji parklar›, kamu
hizmeti alanlar›, rekreasyon alanlar› ve her türlü sosyal
donat› alanlar› oluﬂturmak, eskiyen kent k›s›mlar›n› yeniden inﬂa ve restore etmek, kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak veya deprem riskine karﬂ› tedbirler almak amac›yla kentsel dönüﬂüm ve geliﬂim projeleri uygulayabilir. Bir alan›n kentsel dönüﬂüm ve geliﬂim alan›
olarak ilan edilebilmesi için yukar›da say›lan hususlardan birinin veya bir kaç›n›n gerçekleﬂmesi ve bu alan›n
belediye veya mücavir alan s›n›rlar› içerisinde bulunmas› ﬂartt›r. Ancak, kamunun mülkiyetinde veya kullan›m›nda olan yerlerde kentsel dönüﬂüm ve geliﬂim proje
alan› ilan edilebilmesi ve uygulama yap›labilmesi için ilgili belediyenin talebi ve Çevre ve ﬁehircilik Bakanl›¤›n›n
(12) 16/5/2012 tarihli ve 6306 say›l› Kanunun 17 nci maddesiyle, bu maddenin birinci f›kras›n›n üçüncü cümlesinde yer alan “yap›labilmesi Bakanlar
Kurulu karar›na ba¤l›d›r.” ibaresi “yap›labilmesi için ilgili belediyenin talebi
ve Çevre ve ﬁehircilik Bakanl›¤›n›n teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca bu
yönde karar al›nmas› ﬂartt›r.” ﬂeklinde de¤iﬂtirilmiﬂ ve metne iﬂlenmiﬂtir.
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teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca bu yönde karar al›nmas› ﬂartt›r.
Kentsel dönüﬂüm ve geliﬂim proje alan› olarak ilan
edilecek alan›n; üzerinde yap› olan veya olmayan imarl›
veya imars›z alanlar olmas›, yap› yükseklik ve yo¤unlu¤unun belirlenmesi, alan›n büyüklü¤ünün en az 5 en
çok 500 hektar aras›nda olmas›, etaplar halinde yap›labilmesi hususlar›n›n takdiri münhas›ran belediye meclisinin yetkisindedir. Toplam› 5 hektardan az olmamak
kayd› ile proje alan› ile iliﬂkili birden fazla yer tek bir dönüﬂüm alan› olarak belirlenebilir.
Büyükﬂehir belediye ve mücavir alan s›n›rlar› içinde
kentsel dönüﬂüm ve geliﬂim projesi alan› ilan etmeye büyükﬂehir belediyeleri yetkilidir. Büyükﬂehir belediye
meclisince uygun görülmesi halinde ilçe belediyeleri
kendi s›n›rlar› içinde kentsel dönüﬂüm ve geliﬂim projeleri uygulayabilir.
Büyükﬂehir belediyeleri taraf›ndan yap›lacak kentsel
dönüﬂüm ve geliﬂim projelerine iliﬂkin her ölçekteki
imar plan›, parselasyon plan›, bina inﬂaat ruhsat›, yap›
kullanma izni ve benzeri tüm imar iﬂlemleri ve 3/5/1985
tarihli ve 3194 say›l› ‹mar Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmaya büyükﬂehir belediyeleri yetkilidir.
Kentsel dönüﬂüm ve geliﬂim proje alanlar›nda bulunan yap›lar›n boﬂalt›lmas›, y›k›m› ve kamulaﬂt›r›lmas›n80
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da anlaﬂma yolu esast›r. Kentsel dönüﬂüm ve geliﬂim
projesi kapsam›nda bulunan gayrimenkul sahipleri ve
belediye taraf›ndan aç›lacak davalar, mahkemelerde öncelikle görüﬂülür ve karara ba¤lan›r.
Kentsel dönüﬂüm ve geliﬂim alanlar› içinde yer alan
e¤itim ve sa¤l›k alanlar› hariç kamuya ait gayrimenkuller
harca esas de¤er üzerinden belediyelere devredilir. Kentsel dönüﬂüm ve geliﬂim proje alanlar›nda y›k›larak yeniden yap›lacak münferit yap›larda ilgili vergi, resim ve
harçlar›n dörtte biri al›n›r.
Kentsel dönüﬂüm ve geliﬂim proje alanlar›ndaki gayrimenkul sahipleri ve 24/2/1984 tarihli ve 2981 say›l›
‹mar ve Gecekondu Mevzuat›na Ayk›r› Yap›lara Uygulanacak Baz› ‹ﬂlemler ve 6785 Say›l› ‹mar Kanununun Bir
Maddesinin De¤iﬂtirilmesi Hakk›nda Kanuna istinaden,
hak sahibi olmuﬂ kimselerle anlaﬂmalar› halinde kentsel
dönüﬂüm ve geliﬂim proje alan›nda haklar› verilir. 2981
say›l› Kanun kapsam›na girmeyen gecekondu sahiplerine enkaz ve a¤aç bedelleri verilir veya belediye imkanlar› ölçüsünde kentsel dönüﬂüm ve geliﬂim proje alan› d›ﬂ›nda arsa veya konut sat›ﬂ› yap›labilir. Bu kapsamda bulunanlara Toplu Konut ‹daresi Baﬂkanl›¤› ile iﬂbirli¤i yap›lmak suretiyle konut sat›ﬂ› da yap›labilir. Enkaz ve
a¤aç bedelleri arsa veya konut bedellerinden mahsup
edilir.
Kentsel dönüﬂüm ve geliﬂim alan› ilan edilen yerler81
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de belediyelere ait gayrimenkuller ile belediyelerin anlaﬂma sa¤lad›¤› veya kamulaﬂt›rd›klar› gayrimenkuller
üzerindeki inﬂaatlar›n tamam› belediyeler taraf›ndan yap›l›r veya yapt›r›l›r. Belediye ile anlaﬂma yapmayan veya
belediyece kamulaﬂt›r›lmas›na gerek duyulmayan gayrimenkul sahiplerinden proje alan›nda kendilerine 3194
say›l› Kanunun 18 inci maddesine göre ayr› ada ve parselde imar hakk› verilmemiﬂ olanlar kamulaﬂt›rmas›z el
atma davas› açabilir.
Kentsel dönüﬂüm ve geliﬂim proje alanlar›nda yap›lacak alt yap› ve rekreasyon harcamalar›, proje ortak gideri say›l›r. Belediyelere ait inﬂaatlar›n proje ortak giderleri belediyeler taraf›ndan karﬂ›lan›r. Kendilerine ayr›
ada veya parsel tahsis edilen gayrimenkul sahipleri ile
kamulaﬂt›rma d›ﬂ› kalan gayrimenkul sahipleri, sahip olduklar› inﬂaat›n toplam metrekaresi oran›nda proje ortak giderlerine kat›lmak zorundad›r. Proje ortak gideri
ödenmeden inﬂaat ruhsat›, yap›lan binalara yap› kullanma izni verilemez; su, do¤algaz ve elektrik ba¤lanamaz.
Dönüﬂüm alan› s›n›r› kesinleﬂti¤i tarihte, bu s›n›rlar
içindeki gayrimenkullerin tapu kütü¤ünün beyanlar hanesine kaydedilmek üzere tapu sicil müdürlü¤üne, paftas›nda gösterilmek üzere kadastro müdürlü¤üne bildirilir. Söz konusu gayrimenkullerin kayd›nda meydana
gelen de¤iﬂiklikler belediyeye bildirilir.
Kentsel dönüﬂüm ve geliﬂim alan› ilan edilen yerler82
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de; ifraz, tevhit, s›n›rl› ayni hak tesisi ve terkini, cins de¤iﬂikli¤i ve yap› ruhsat› verilmesine iliﬂkin iﬂlemler belediyenin izni ile yap›l›r. (‹ptal ikinci , üçüncü, dördüncü
cümleler: Anayasa Mahkemesi’nin 18/10/2012 tarihli ve
E.: 2010/82, K.:2012/159 say›l› Karar› ile) (…) (13)
Belediye, kentsel dönüﬂüm ve geliﬂim projelerini
gerçekleﬂtirmek amac›yla; imar uygulamas› yapmaya,
imar uygulamas› yap›lan alanlardaki taﬂ›nmazlar›n de¤erlerini tespit etmeye ve bu de¤er üzerinden hak sahiplerine da¤›t›m yapmaya veya has›lat paylaﬂ›m›n› esas
alan uygulamalar yapmaya yetkilidir.
Kentsel dönüﬂüm ve geliﬂim projelerinin uygulanmas› s›ras›nda, tapu kay›tlar›nda mülkiyet hanesi aç›k
olan veya ayni haklar› daval› olan taﬂ›nmazlar do¤rudan
kamulaﬂt›r›larak bedelleri mahkemece tayin edilen bankaya belli olacak hak sahipleri ad›na bloke edilir. Belediye kentsel dönüﬂüm ve geliﬂim projelerinin uygulama
alan›nda bulunan taﬂ›nmazlar›n kamulaﬂt›r›lmas› s›ras›nda veraset ilam› ç›karmaya veya tapudaki kay›t malikine göre iﬂlem yapmaya yetkilidir.
(Ek f›kra: 16/5/2012-6306/17 md.) Büyükﬂehirlerde büyükﬂehir belediye meclisinin, il ve ilçelerde belediye meclislerinin salt ço¤unluk ile alaca¤› karar ile masraflar›n tamam› veya bir k›sm› belediye bütçesinden kar(13) Sözkonusu ‹ptal Karar› 23/7/2013 tarihli ve 28716 say›l› Resmi
Gazete’de yay›mlanm›ﬂt›r.
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ﬂ›lanmak kayd›yla kentin uygun görülen alanlar›nda bina
cephelerinde de¤iﬂiklik ve yenileme ile özel ayd›nlatma ve
çevre tanzimi çal›ﬂmalar› yap›labilir. Cephe de¤iﬂikli¤i yap›lacak binalarda telif hakk› sahibi proje müelliflerine talep etmeleri hâlinde, de¤iﬂtirilecek cephe veya cephelerin
beher metrekaresi için bir günlük net asgari ücret tutar›n›
geçmemek üzere telif hakk› ödenir. Büyükﬂehir belediye
meclisince uygun görülmesi hâlinde, büyükﬂehir belediyesi içindeki ilçe belediyeleri kendi s›n›rlar› içinde bu f›krada belirtilen iﬂ ve iﬂlemleri yapabilir.
(Ek f›kra: 16/5/2012-6306/17 md.) Bina cephelerinde de¤iﬂiklik ve yenileme ile özel ayd›nlatma ve çevre
tanzimi çal›ﬂmalar› için yap›lmas› gereken iﬂ, iﬂlem ve
yetkilendirmeler, kat maliklerinin arsa pay› ço¤unlu¤u
ile verecekleri karara göre yap›l›r.
(Ek f›kra: 16/5/2012-6306/17 md.) Büyükﬂehir belediyelerince, kentsel dönüﬂüm ve geliﬂim alan› ilan edilen alanlar ile 5366 say›l› Kanuna göre yenileme alan›
ilan edilen alanlarda veya bu Kanunun 75 inci maddesine göre kamu kurum ve kuruluﬂlar› ile protokol yapmalar› hâlinde, büyükﬂehir belediye meclisi karar› ile, y›k›lan ibadethane ve yurtlar›n yerine veya ihtiyaç duyulan
yerlerde ibadethane ve yurt inﬂa edilebilir.
Kentsel dönüﬂüm ve geliﬂim projesi kapsam›ndaki
iﬂler, kamu idareleriyle 75 inci madde çerçevesinde ortak hizmet projeleri arac›l›¤›yla gerçekleﬂtirilebilir.
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Bu Kanunun konusu ile ilgili hususlarda Baﬂbakanl›k Toplu Konut ‹daresine 2985 say›l› Kanun ve di¤er
kanunlarla verilen yetkiler sakl›d›r.
Yurt d›ﬂ› iliﬂkileri
Madde 74- Belediye, belediye meclisinin karar›na
ba¤l› olarak görev alan›yla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararas› teﬂekkül ve organizasyonlara, kurucu
üye veya üye olabilir.
Belediye bu teﬂekkül, organizasyon ve yabanc› mahallî idarelerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleﬂtirebilir veya kardeﬂ kent iliﬂkisi kurabilir.
Birinci ve ikinci f›kra gere¤ince yap›lacak faaliyetlerin, d›ﬂ politikaya ve uluslararas› anlaﬂmalara uygun olarak yürütülmesi ve önceden ‹çiﬂleri Bakanl›¤›n›n izninin
al›nmas› zorunludur.
Di¤er kuruluﬂlarla iliﬂkiler
Madde 75- Belediye, belediye meclisinin karar› üzerine yapaca¤› anlaﬂmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlar›na giren konularda;
a) Mahallî idareler ile di¤er kamu kurum ve kuruluﬂlar›na ait yap›m, bak›m, onar›m ve taﬂ›ma iﬂlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluﬂlar ile ortak
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hizmet projeleri gerçekleﬂtirebilir ve bu amaçla gerekli
kaynak aktar›m›nda bulunabilir. Bu takdirde iﬂ, iﬂin yap›m›n› üstlenen kuruluﬂun tâbi oldu¤u mevzuat hükümlerine göre sonuçland›r›l›r.
b) Mahallî idareler ile merkezî idareye ait aslî görev
ve hizmetlerin yerine getirilmesi amac›yla gerekli aynî
ihtiyaçlar› karﬂ›layabilir, geçici olarak araç ve personel
temin edebilir.
c) (De¤iﬂik: 12/11/2012-6360/19 md.) Kamu kurumu niteli¤indeki meslek kuruluﬂlar›, kamu yarar›na
çal›ﬂan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti
tan›nm›ﬂ vak›flar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 say›l› Esnaf
ve Sanatkârlar Meslek Kuruluﬂlar› Kanunu kapsam›na
giren meslek odalar› ile ortak hizmet projeleri gerçekleﬂtirebilir. Di¤er dernek ve vak›flar ile gerçekleﬂtirilecek
ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin al›nmas› gerekir.
d) Kendilerine ait taﬂ›nmazlar›, aslî görev ve hizmetlerinde kullan›lmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak
mahallî idareler ile di¤er kamu kurum ve kuruluﬂlar›na
devredebilir veya süresi yirmibeﬂ y›l› geçmemek üzere
tahsis edebilir. Bu taﬂ›nmazlar ayn› kuruluﬂlara kiraya da
verilebilir. Bu taﬂ›nmazlar›n, tahsis amac› d›ﬂ›nda kullan›lmas› hâlinde, tahsis iﬂlemi iptal edilir. Tahsis süresi
sonunda, ayn› esaslara göre yeniden tahsis mümkündür.
Kamu kurum ve kuruluﬂlar›na belediyeler, ba¤l› ku86
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ruluﬂlar› ve belediye ﬂirketlerince devir veya tahsis edilen taﬂ›nmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullan›lamaz.
(Ek f›kra: 12/11/2012-6360/19 md.) 5018 say›l›
Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29 uncu
maddesinin birinci f›kras›n›n ikinci cümlesi ile 5253 say›l› Dernekler Kanununun 10 uncu maddesi; belediyeler, il özel idareleri, ba¤l› kuruluﬂlar› ve bunlar›n üyesi
olduklar› birlikler ile orta¤› olduklar› Say›ﬂtay denetimine tabi ﬂirketler için uygulanmaz.
Kent konseyi
Madde 76- Kent konseyi, kent yaﬂam›nda; kent vizyonunun ve hemﬂehrilik bilincinin geliﬂtirilmesi, kentin
hak ve hukukunun korunmas›, sürdürülebilir kalk›nma,
çevreye duyarl›l›k, sosyal yard›mlaﬂma ve dayan›ﬂma,
saydaml›k, hesap sorma ve hesap verme, kat›l›m ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çal›ﬂ›r.
Belediyeler kamu kurumu niteli¤indeki meslek kuruluﬂlar›n›n, sendikalar›n, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasî partilerin, kamu kurum ve kuruluﬂlar›n›n ve mahalle muhtarlar›n›n
temsilcileri ile di¤er ilgililerin kat›l›m›yla oluﬂan kent
konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi
konusunda yard›m ve destek sa¤lar.
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Kent konseyinde oluﬂturulan görüﬂler belediye meclisinin ilk toplant›s›nda gündeme al›narak de¤erlendirilir. Kent konseyinin çal›ﬂma usûl ve esaslar› ‹çiﬂleri Bakanl›¤›nca haz›rlanacak yönetmelikle belirlenir.
Belediye hizmetlerine gönüllü kat›l›m (14)
Madde 77- Belediye; sa¤l›k, e¤itim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yard›m, kütüphane, park, trafik ve kültür
hizmetleriyle yaﬂl›lara, kad›n ve çocuklara, engellilere,
yoksul ve düﬂkünlere yönelik hizmetlerin yap›lmas›nda
beldede dayan›ﬂma ve kat›l›m› sa¤lamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimlili¤i art›rmak amac›yla gönüllü
kiﬂilerin kat›l›m›na yönelik programlar uygular.
Gönüllülerin nitelikleri ve çal›ﬂt›r›lmalar›na iliﬂkin
usûl ve esaslar ‹çiﬂleri Bakanl›¤› taraf›ndan ç›kar›lacak
yönetmelikle belirlenir.
Yaz›ﬂma
Madde 78- Belediye, kamu kurum ve kuruluﬂlar›yla
do¤rudan yaz›ﬂabilir.

(14) 25/4/2013 tarihli ve 6462 say›l› Kanunun 1 inci maddesiyle, bu maddenin birinci f›kras›nda yer alan “özürlülere” ibaresi “engellilere” ﬂeklinde
de¤iﬂtirilmiﬂtir.
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Belediye tasarrufundaki yerler
Madde 79- Di¤er kanunlarla getirilen hükümler
sakl› kalmak üzere, mezarl›klar ile belediye s›n›rlar› içinde bulunan ve sahipsiz arazi niteli¤inde olan seyrangâh,
harman yeri, koruluk, dinlenme yerleri, meydanlar, batakl›k, çöp döküm sahalar›, y›k›lm›ﬂ kale ve kulelerin arsalar› ve enkaz› ve benzeri yerler belediyenin tasarrufundad›r.
Belediye taraf›ndan deniz, akarsu ve gölden doldurma suretiyle kazan›lan alanlar, K›y› Kanunu ve ilgili
mevzuata uygun olarak kullan›lmak ﬂart›yla Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan belediyelerin, büyükﬂehirlerde büyükﬂehir belediyelerinin tasarrufuna b›rak›l›r.
ﬁehirleraras› özel otobüs terminali iﬂletmesi
ve akaryak›t istasyonlar›
Madde 80- Belediye s›n›rlar› ve mücavir alanlar›
içinde, kara yolu ile yolcu taﬂ›ma hakk›na sahip gerçek
ve tüzel kiﬂilerin ﬂehirleraras› otobüs terminali kurmalar›na ve iﬂletmeleri ile her türlü akaryak›t ile s›v›laﬂt›r›lm›ﬂ
petrol gaz› (LPG) ve s›v›laﬂt›r›lm›ﬂ do¤al gaz (LNG) istasyonlar›na naz›m imar ve uygulama imar plân›na uygun
olmak kayd›yla belediye taraf›ndan izin verilebilir. Akaryak›t istasyonlar›na izin verilmesi için naz›m imar plân›nda akaryak›t istasyonu olarak gösterilmesi ﬂartt›r. Bu
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istasyonlara çal›ﬂma ruhsat› büyükﬂehirlerde büyükﬂehir
belediyesi taraf›ndan verilir.
Ad verme, tan›t›c› amblem ve flama kullan›m›
Madde 81- Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve
benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi tan›t›c› amblem, flama ve benzerlerinin tespitine iliﬂkin kararlarda; belediye
meclisinin üye tam say›s›n›n salt ço¤unlu¤u, bunlar›n
de¤iﬂtirilmesine iliﬂkin kararlarda ise meclis üye tam say›s›n›n üçte iki ço¤unlu¤unun karar› aran›r. Bu kararlar
mülkî idare amirinin onay› ile yürürlü¤e girer.
Avukatl›k ücretinin da¤›t›m›
Madde 82- Belediye lehine sonuçlanan dava ve icra
takipleri nedeniyle hükme ba¤lanarak karﬂ› taraftan tahsil olunan vekâlet ücretlerinin; avukatlara (49 uncu
maddeye göre çal›ﬂt›r›lanlar dâhil) ve hukuk servisinde
fiilen görev yapan memurlara da¤›t›m› hakk›nda 1389
say›l› Devlet Davalar›n› ‹ntaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekâlet Hakk›nda Kanun hükümleri k›yas
yolu ile uygulan›r.
Yeniden de¤erleme oran›n›n uygulanmas›
Madde 83- Bu Kanunun 15, 18 ve 34 üncü madde90
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lerinde belirtilen parasal miktarlar, her y›l 213 say›l› Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden de¤erleme
oran›na göre art›r›l›r.
Uygulanmayacak hükümler

(15)

Madde 84- Bu Kanunla, belediyenin sorumlu ve yetkili k›l›nd›¤› görev ve hizmetlerle s›n›rl› olarak;
24.4.1930 tarihli ve 1593 say›l› Umumî H›fz›ss›hha Kanunu, 4.7.1934 tarihli ve 2559 say›l› Polis Vazife ve Selâhiyet Kanunu, 10.6.1949 tarihli ve 5442 say›l› ‹l ‹daresi Kanunu, 12.9.1960 tarihli ve 80 say›l› 1580 Say›l›
Belediye Kanununun 15 inci Maddesinin 58 inci Bendine Tevfikan Belediyelerce Kurulan Toptanc› Hal’lerinin
Sureti ‹daresi Hakk›nda Kanun, 2.7.1964 tarihli ve 492
say›l› Harçlar Kanunu, 13.10.1983 tarihli ve 2918 say›l›
Karayollar› Trafik Kanunu, 3.5.1985 tarihli ve 3194 say›l› ‹mar Kanunu, 14.6.1989 tarihli ve 3572 say›l› ‹ﬂyeri
Açma ve Çal›ﬂma Ruhsatlar›na Dair Kanun Hükmünde
Kararnamenin De¤iﬂtirilerek Kabulüne Dair Kanun, (…)
(1) , 10.7.2003 tarihli ve 4925 say›l› Karayolu Taﬂ›ma
Kanunu, 1.5.2003 tarihli ve 4856 say›l› Çevre ve Orman
Bakanl›¤› Teﬂkilat ve Görevleri Hakk›nda Kanun ile
(15) 11/6/2010 tarihli ve 5996 say›l› Kanunun 47 nci maddesiyle, bu maddede yer alan “27.05.2004 tarihli ve 5179 say›l› G›dalar›n Üretimi, Tüketimi ve
Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin De¤iﬂtirilerek Kabulü Hakk›ndaki Kanun” ibaresi madde metninden ç›kar›lm›ﬂt›r.
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14.7.1965 tarihli ve 657 say›l› Devlet Memurlar› Kanununda bu Kanun hükümlerine ayk›r›l›k bulunmas› durumunda bu Kanun hükümleri uygulan›r.

‹kinci Bölüm - De¤iﬂtirilen, Eklenen ve
Yürürlükten Kald›r›lan Hükümler
Madde 85- a)(8.6.1949 tarihli ve 5434 say›l› Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sand›¤› Kanunu ile ilgili
olup yerine iﬂlenmiﬂtir.)
b) (5.1.1961 tarihli ve 237 say›l› Taﬂ›t Kanunu ile
ilgili olup yerine iﬂlenmiﬂtir.)
c) 18.1.1984 tarihli ve 2972 say›l› Mahalli ‹dareler
ile Mahalle Muhtarl›klar› ve ‹htiyar Heyetleri Seçimi
Hakk›nda Kanunun 29 uncu maddesinin birinci f›kras›n›n mülga (d) bendi, “d) Belediye kurulmas›,” ﬂeklinde
yeniden düzenlenmiﬂtir.
d) 10.7.2004 tarihli ve 5216 say›l› Büyükﬂehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesinin birinci f›kras›n›n (i)
bendindeki “a¤açland›rma yapmak;” ibaresinden sonra
gelmek üzere “gayris›hhî iﬂyerlerini, e¤lence yerlerini,
halk sa¤l›¤›na ve çevreye etkisi olan di¤er iﬂyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inﬂaat malzemeleri, hurda depolama alanlar› ve sat›ﬂ yerlerini,” ibaresi, ayn›
maddenin üçüncü f›kras›n›n (d) bendindeki “belirtilen
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hizmetlerden” ibaresinden sonra gelmek üzere “775 say›l› Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak,” ibaresi eklenmiﬂ; 13 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n sonuna “Meclis kendi belirleyece¤i bir ay
tatil yapabilir.” Cümlesi ile 22 nci maddesinin üçüncü
f›kras›ndaki “Büyükﬂehir belediyesi” ibaresinden sonra
gelmek üzere “1.hukuk müﬂaviri ve” ibaresi eklenmiﬂ;
13 üncü maddesinin birinci f›kras›nda geçen “Kas›m ay›
toplant›s› dönem baﬂ› toplant›s›d›r.” Cümlesi ile 14 üncü maddesinin üçüncü f›kras›ndaki “on gün içinde” ibaresi ve 15 inci maddesinin birinci f›kras›nda geçen “her
dönem baﬂ› toplant›s›nda,” ile 16 nc› maddesinin birinci f›kras›nda geçen “her y›l›n ilk ola¤an toplant›s›nda”
ibareleri madde metinlerinden ç›kar›lm›ﬂt›r.
e) 22.2.2005 tarihli ve 5302 say›l› ‹l Özel ‹daresi Kanununun 6 nc› maddesinin birinci f›kras›n›n (a) bendine, “erozyonun önlenmesi,” ibaresinden sonra gelmek
üzere “kültür, sanat, turizm,” ibaresi eklenmiﬂ; (b) bendinde yer alan “kültür, turizm, gençlik ve spor” ibaresi
madde metninden ç›kar›lm›ﬂ ve ayn› maddeye birinci
f›kras›ndan sonra gelmek üzere aﬂa¤›daki f›kra eklenmiﬂ;
12 nci maddesinin birinci f›kras›nda yer alan “Kas›m ay›
toplant›s› dönem baﬂ› toplant›s›d›r.” Cümlesi ile 15 inci
maddesinin üçüncü f›kras›nda yer alan “on gün içinde”
ibaresi madde metninden ç›kar›lm›ﬂ; 16 nc› maddesinin
birinci f›kras›n›n birinci cümlesi “‹l genel meclisi, bir y›l
görev yapmak üzere üyeleri aras›ndan en az üç, en fazla
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beﬂ kiﬂiden oluﬂan ihtisas komisyonlar› kurabilir.” ﬁeklinde de¤iﬂtirilmiﬂ; 24 üncü maddesinin birinci f›kras›na
“Meclis” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve komisyon”
ibaresi eklenmiﬂ ve ayn› f›kradaki “2600” ibaresi “6000”
olarak de¤iﬂtirilmiﬂ; 36 nc› maddesinin üçüncü ve dördüncü f›kralar› madde metninden ç›kar›lm›ﬂ ve “il özel
idarelerinde sözleﬂmeli personel ile k›smi zamanl› sözleﬂmeli personel çal›ﬂt›r›lmas› hususunda Belediye Kanununun 49 uncu maddesi hükümleri uygulan›r.” Cümlesi ayn› maddeye üçüncü f›kra olarak eklenmiﬂtir.
Merkezi idare taraf›ndan yürütülen görev ve hizmetlere ait yat›r›mlardan ilgili bakanl›kça uygun görülenler,
il özel idareleri eliyle de gerçekleﬂtirilebilir. Bu yat›r›mlara ait ödenekler, ilgili kuruluﬂ taraf›ndan o il özel idaresi bütçesine aktar›l›r. ‹l özel idaresi bu yat›r›mlar›n yüzde yirmibeﬂine kadar olan k›sm› için kendi bütçesinden
harcama yapabilir. Merkezi idare, ayr›ca, desteklemek ve
geliﬂtirmek istedi¤i hizmetleri proje baz›nda gerekli kaynaklar›n› ilgili il özel idaresine aktarmak suretiyle onlarla iﬂbirli¤i içinde yürütebilir. Bu kaynak ve ödenekler
özel idare bütçesi ile iliﬂkilendirilmez ve baﬂka amaçla
kullan›lamaz.
f) 7.12.2004 tarihli ve 5272 say›l› Belediye Kanunu
yürürlükten kald›r›lm›ﬂt›r.
g) 29.7.1970 tarihli ve 1319 say›l› Emlak Vergisi Kanununun 38 inci maddesi yürürlükten kald›r›lm›ﬂt›r.
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h) 12.4.2000 tarihli ve 4562 say›l› Organize Sanayi
Bölgeleri Kanununun 4 üncü maddesinin alt›nc› f›kras›
aﬂa¤›daki ﬂekilde de¤iﬂtirilmiﬂtir.
Yürürlü¤e giren mevzii imar plân›na göre arazi kullan›m›, yap› ve tesislerinin projelendirilmesi, inﬂas› ve
kullan›m›yla ilgili ruhsat ve izinler ile iﬂyeri açma ve çal›ﬂma ruhsatlar› OSB taraf›ndan verilir ve denetlenir. ‹ﬂyeri açma ve çal›ﬂma ruhsat›n›n verilmesi s›ras›nda iﬂyeri açma ve çal›ﬂma ruhsat›na iliﬂkin harçlar, OSB taraf›ndan tahsil edilerek ilgili belediye veya il özel idaresi hesab›na yat›r›l›r.

Üçüncü Bölüm
Geçici ve Son Hükümler
Geçici Madde 1- Bu Kanunun yay›m› tarihinde personel giderlerine iliﬂkin olarak 49 uncu maddede belirtilen oranlar› aﬂm›ﬂ olan belediyelerde bu oranlar›n alt›na
inilinceye kadar, boﬂ kadro ve pozisyon bulunmas› ve
bütçe imkânlar›n›n yeterli olmas› kayd›yla 1.1.2005 tarihinde mevcut memur ve sözleﬂmeli personel say›s›n›n
yüzde onunu geçmemek üzere ‹çiﬂleri Bakanl›¤›nca zorunlu hâllere münhas›r olacak ﬂekilde verilecek izin d›ﬂ›nda ilâve personel istihdam edilemez. Geçici iﬂ pozisyonlar› için önceki y›ldan fazla olacak ﬂekilde vize yap›lamaz.
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Geçici Madde 2- Norm kadro uygulamas›na geçilinceye kadar belediyenin, ba¤l› kuruluﬂlar›n›n ve mahallî
idare birliklerinin memur kadrolar›n›n ihdas ve iptalleri
ile boﬂ kadro de¤iﬂiklikleri, ‹çiﬂleri Bakanl›¤›n›n teklifi,
Maliye Bakanl›¤› ve Devlet Personel Baﬂkanl›¤›n›n uygun
görüﬂü üzerine Bakanlar Kurulu karar› ile yap›l›r. Norm
kadro uygulamas›na geçilinceye kadar, Bakanlar Kurulu
taraf›ndan ihdas edilmiﬂ mevcut kadrolar 49 uncu maddenin üçüncü f›kras›n›n uygulanmas› aç›s›ndan norm
kadro kabul edilir.
Sürekli iﬂçi kadrolar› ile iﬂ pozisyonlar› ise norm
kadro uygulamas›na geçilinceye kadar ‹çiﬂleri Bakanl›¤›n›n vizesine tâbidir. ‹çiﬂleri Bakanl›¤› vize yetkisini valiliklere devredebilir.
Geçici Madde 3- Bu Kanunun yay›mland›¤› tarihte
2000 y›l› genel nüfus say›m›na göre nüfusu 2.000’in alt›na düﬂen belediyelerin tüzel kiﬂiliklerinin kald›r›larak
köye dönüﬂtürme iﬂlemi, bu Kanunun 8 inci maddesi
uygulamas›ndan faydalanmak isteyen belediyeler için
31.12.2006 tarihine kadar uygulanmaz. Tüzel kiﬂili¤in
kald›r›lmas›nda, birleﬂme veya kat›lma sonras›nda 2000
y›l› genel nüfus say›m› sonucuna göre oluﬂan toplam nüfus esas al›n›r.
5272 say›l› Belediye Kanununun geçici 4 üncü maddesine göre yap›lan iﬂlemler bu maddeye göre yap›lm›ﬂ
say›l›r.
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Geçici Madde 4- 41 inci maddede öngörülen stratejik plân, Kanunun yürürlü¤e girmesinden itibaren bir y›l
içinde haz›rlan›r.
Gecici Madde 5- Belediyeler ve ba¤l› kuruluﬂlar› ile
sermayesinin yüzde ellisinden fazlas› belediyelere ait ﬂirketlerin, 31.12.2004 tarihi itibariyle kamu kurum ve kuruluﬂlar›ndan olan kamu ve özel hukuka tâbi alacaklar›,
bunlar›n di¤er kamu kurum ve kuruluﬂlar›na olan borçlar›na karﬂ›l›k olmak üzere 31.12.2005 tarihine kadar takas ve mahsup edilir. Bakanlar Kurulu bu süreyi alt› aya
kadar uzatmaya yetkilidir. Bu madde kapsam›ndaki alacak ve borç ifadesi bu alacak ve borçlara iliﬂkin fer’ileri
ve cezalar› da kapsar.
Yukar›daki f›kra kapsam›nda yer alan kuruluﬂlar›n
takas ve mahsup iﬂlemine konu olan veya olmayan borçlar›, genel bütçe vergi gelirlerinden her ay ayr›lacak paylar›n›n yüzde k›rk›n› geçmemek üzere kesinti yap›larak
tahsil edilir.
Bu maddeye göre yap›lacak takas, mahsup ve kesinti iﬂlemleri y›l› bütçe kanunlar› ile iliﬂkilendirilmeksizin
ilgili kuruluﬂ ile uzlaﬂma komisyonu taraf›ndan belirlenir; Hazine Müsteﬂarl›¤›n›n ba¤l› oldu¤u Bakan›n önerisi üzerine Bakanlar Kurulu taraf›ndan karara ba¤lan›r.
(Ek ibare: 26/12/2006-5568/8 md.) 30/6/2006 tarihi
itibar› ile Uzlaﬂma Komisyonu ile takas, mahsup ve kesinti yap›lmas›na iliﬂkin kararlar› imzalayan ancak Ba97
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kanlar Kurulu taraf›ndan söz konusu kararlar› henüz
onaylanmayan ilgili kuruluﬂlar›n iﬂlemleri 28 ﬁubat
2007 tarihine kadar karara ba¤lan›r. Bakanlar Kurulu, ilgili kuruluﬂlar›n borç ödeme kapasitelerini de dikkate
alarak ödenecek tutarlar› taksitlendirmeye, taksitlendirilen k›sma Kanunun yay›m›n› izleyen günden itibaren
zam ve faiz uygulatmamaya, bu borçlar›n fer’i ve cezalar›n› geçmemek üzere indirim yapmaya yetkilidir.
(Ek f›kra: 26/12/2006-5568/8 md.) Bu madde uyar›nca takas, mahsup ve kesinti iﬂlemine tâbi tutulan borç
ve alacaklar için ilgili kanunlarda öngörülen zamanaﬂ›m›
süreleri iﬂlemez.
‹lgili kuruluﬂun uzlaﬂma ve hacizlerin kald›r›lmas›na
dair baﬂvurusunun uzlaﬂma komisyonunca kabul edilmesini müteakip 31.12.2004 tarihinden önceki borçlar
için tatbik edilen hacizler kald›r›l›r.
Uzlaﬂma komisyonu Hazine Müsteﬂarl›¤›n›n ba¤l›
oldu¤u Bakan taraf›ndan görevlendirilecek bir baﬂkan ile
‹çiﬂleri Bakanl›¤›, Maliye Bakanl›¤›, Devlet Plânlama Teﬂkilat› Müsteﬂarl›¤›, Hazine Müsteﬂarl›¤›, Say›ﬂtay Baﬂkanl›¤›, Sosyal Sigortalar Kurumu Baﬂkanl›¤› ve ‹ller Bankas› Genel Müdürlü¤ünden birer temsilciden oluﬂur.
Geçici Madde 6- (Ek: 26/12/2006-5568/9 md.;
Mülga: 28/1/2010-5951/13 md.)
Geçici Madde 7- (Ek: 31/5/2012-6321/ 5 md.)
Bu Kanunun 52 nci maddesine göre ç›kar›lan Yönet98
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melik çerçevesinde “‹tfaiye Eri” kadro unvan›na atanmak
üzere aç›lm›ﬂ olan s›nav sonucunda baﬂar›l› olduklar›
ilan edildi¤i halde herhangi bir sebeple atamalar› yap›lmam›ﬂ olanlar, bu iﬂlemler sebebiyle dava açm›ﬂ olmalar› halinde davadan vazgeçmeleri, açm›ﬂ olduklar› dava
lehlerine sonuçlananlar ise mahkeme taraf›ndan karara
ba¤lanm›ﬂ tazminat veya geriye dönük maaﬂ haklar›ndan
yaz›l› olarak feragat etmeleri kayd›yla, bu maddenin yürürlü¤e girdi¤i tarihten itibaren 30 gün içinde atama iﬂlemleri tamamlanarak göreve baﬂlat›l›r.
Yürürlük
Madde 86- Bu Kanun yay›m› tarihinde yürürlü¤e girer.
Yürütme
Madde 87- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu
yürütür.
3/7/2005 Tarihli Ve 5393 Say›l› Kanuna ‹ﬂlenemeyen Hükümler
1) 17/6/2010 tarihli ve 5998 say›l› Kanunun Geçici
Maddesi:
Geçici Madde 1 – (‹ptal: Anayasa Mahkemesi’nin
18/10/2012 tarihli ve E.: 2010/82, K.:2012/159 say›l›
Karar› ile.) (16)

(16) Sözkonusu ‹ptal Karar› 23/7/2013 tarihli ve 28716 say›l› Resmi
Gazete’de yay›mlanm›ﬂt›r.
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5393 SAYILI KANUNA EK VE DE⁄‹ﬁ‹KL‹K
GET‹REN MEVZUATIN/‹PTAL EDEN ANAYASA
MAHKEMES‹ KARARININ YÜRÜRLÜ⁄E
G‹R‹ﬁ TAR‹H‹N‹ GÖSTER‹R L‹STE
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5216 SAYILI BÜYÜKﬁEH‹R
BELED‹YES‹ KANUNU
(17)

Kanun Numaras›: 5216
Kabul Tarihi: 10/7/2004
Yay›mland›¤› R.Gazete:
Tarih: 23/7/2004 Say›:25531
Yay›mland›¤› Düstur: Tertip: 5 Cilt: 43

Birinci Bölüm
Amaç, Kapsam ve Tan›mlar
Amaç
Madde 1- Bu Kanunun amac›, büyükﬂehir belediyesi yönetiminin hukukî statüsünü düzenlemek, hizmetlerin plânl›, programl›, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesini sa¤lamakt›r.
(17) 6/3/2008 tarihli ve 5747 say›l› Kanunun 3 üncü maddesiyle; 5216 say›l›
Büyükﬂehir Belediyesi Kanunu ve di¤er kanunlarda ilk kademe belediyesine yap›lan at›flar›n ilçe belediyesine yap›lm›ﬂ say›laca¤› hüküm alt›na al›nm›ﬂt›r.
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Kapsam
Madde 2- Bu Kanun, büyükﬂehir belediyesiyle büyükﬂehir s›n›rlar› içindeki belediyeleri kapsar.
Tan›mlar
Madde 3- Bu Kanunun uygulanmas›nda;
a) (De¤iﬂik: 12/11/2012-6360/4 md.) Büyükﬂehir
belediyesi: S›n›rlar› il mülki s›n›r› olan ve s›n›rlar› içerisindeki ilçe belediyeleri aras›nda koordinasyonu sa¤layan; idarî ve malî özerkli¤e sahip olarak kanunlarla verilen görev ve sorumluluklar› yerine getiren, yetkileri kullanan; karar organ› seçmenler taraf›ndan seçilerek oluﬂturulan kamu tüzel kiﬂisini, (18)
b) Büyükﬂehir belediyesinin organlar›: Büyükﬂehir
belediye meclisi, büyükﬂehir belediye encümeni ve büyükﬂehir belediye baﬂkan›n›,
c) ‹lçe belediyesi: Büyükﬂehir belediyesi s›n›rlar›
içinde kalan ilçe belediyesini,
(18) Bu bent, 12/11/2012 tarihli ve 6360 say›l› Kanunun yay›m tarihi olan
6/12/2012 tarihinden sonraki ilk mahalli idareler genel seçiminde yürürlü¤e girmektedir. Bendin mahalli idareler genel seçimine kadar yürürlükteki
hali
“a) Büyükﬂehir belediyesi: En az üç ilçe veya ilk kademe belediyesini kapsayan, bu belediyeler aras›nda koordinasyonu sa¤layan; kanunlarla verilen
görev ve sorumluluklar› yerine getiren, yetkileri kullanan; idarî ve malî
özerkli¤e sahip ve karar organ› seçmenler taraf›ndan seçilerek oluﬂturulan kamu tüzel kiﬂisini,” ﬂeklindedir.
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d) (Mülga: 12/11/2012-6360/4 md.)

(19)

ifade eder.

‹kinci Bölüm - Büyükﬂehir Belediyesinin
Kuruluﬂu ve S›n›rlar›
Kuruluﬂ
Madde 4- (De¤iﬂik: 12/11/2012-6360/5 md.) (20)
Toplam nüfusu 750.000’den fazla olan illerin il belediyeleri kanunla büyükﬂehir belediyesine dönüﬂtürülebilir.

(19) Bu bent, 12/11/2012 tarihli ve 6360 say›l› Kanunun yay›m tarihi olan
6/12/2012 tarihinden sonraki ilk mahalli idareler genel seçiminden sonra
yürürlükten kalkmaktad›r. Bendin mahalli idareler genel seçimine kadar
yürürlükteki hali
“d) ‹lk kademe belediyesi: Büyükﬂehir belediye s›n›rlar› içinde ilçe kurulmaks›z›n oluﬂturulan ve büyükﬂehir ilçe belediyeleriyle ayn› yetki, imtiyaz
ve sorumluluklara sahip belediyeyi,” ﬂeklindedir.
(20) Bu madde, 12/11/2012 tarihli ve 6360 say›l› Kanunun yay›m tarihi olan
6/12/2012 tarihinden sonraki ilk mahalli idareler genel seçiminde yürürlü¤e girmektedir. Maddenin mahalli idareler genel seçimine kadar yürürlükteki hali
“Belediye s›n›rlar› içindeki ve bu s›n›rlara en fazla 10.000 metre uzakl›ktaki
yerleﬂim birimlerinin son nüfus say›m›na göre toplam nüfusu 750.000'den
fazla olan il belediyeleri, fizikî yerleﬂim durumlar› ve ekonomik geliﬂmiﬂlik
düzeyleri de dikkate al›narak, kanunla büyükﬂehir belediyesine dönüﬂtürülebilir.” ﬂeklindedir.
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Büyükﬂehir belediyesinin s›n›rlar›
Madde 5- (De¤iﬂik: 12/11/2012-6360/6 md.)

(21)

Büyükﬂehir belediyelerinin s›n›rlar›, il mülki s›n›rlar›d›r.
‹lçe belediyelerinin s›n›rlar›, bu ilçelerin mülki s›n›rlar›d›r.
Büyükﬂehir belediyesine kat›lma
Madde 6- (Mülga: 12/11/2012-6360/13 md.) (22)
(Mülga ikinci f›kra: 6/3/2008-5747/3 md.)

(21) Bu madde, 12/11/2012 tarihli ve 6360 say›l› Kanunun yay›m tarihi olan
6/12/2012 tarihinden sonraki ilk mahalli idareler genel seçiminde yürürlü¤e girmektedir. Maddenin mahalli idareler genel seçimine kadar yürürlükteki hali
“Büyükﬂehir belediyelerinin s›n›rlar›, ad›n› ald›klar› büyükﬂehirlerin belediye s›n›rlar›d›r.
‹lçe belediyelerinin s›n›rlar›, bu ilçelerin, büyükﬂehir belediyesi içinde kalan k›s›mlar›n›n s›n›rlar›d›r.
‹lk kademe belediyelerinin, büyükﬂehir belediye s›n›rlar› d›ﬂ›nda belediye
s›n›r› olamaz.” ﬂeklindedir.
(22) Bu madde, 12/11/2012 tarihli ve 6360 say›l› Kanunun yay›m tarihi olan
6/12/2012 tarihinden sonraki ilk mahalli idareler genel seçiminden sonra
yürürlükten kalkmaktad›r. Maddenin mahalli idareler genel seçimine kadar yürürlükteki hali
“Büyükﬂehir belediyesinin s›n›rlar› çevresinde ve ayn› il s›n›rlar› içinde bulunan belediye ve köylerin, büyükﬂehir belediyesine kat›lmas› konusunda
Belediye Kanunu hükümleri uygulan›r. Bu durumda kat›lma karar›, ilgili ilçe veya ilk kademe belediye meclisinin talebi üzerine, büyükﬂehir belediye
meclisi taraf›ndan al›n›r.” ﬁeklindedir.
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(Mülga üçüncü f›kra: 6/3/2008-5747/3 md.)
(Mülga dördüncü f›kra: 6/3/2008-5747/3 md.)

Üçüncü Bölüm - Büyükﬂehir Belediyesinin
Görev, Yetki ve Sorumluluklar›
Büyükﬂehir ve ilçe belediyelerinin
görev ve sorumluluklar› (23)
Madde 7- Büyükﬂehir belediyesinin görev, yetki ve
sorumluluklar› ﬂunlard›r:
a) ‹lçe (…) (24) belediyelerinin görüﬂlerini alarak büyükﬂehir belediyesinin stratejik plân›n›, y›ll›k hedeflerini, yat›r›m programlar›n› ve bunlara uygun olarak bütçesini haz›rlamak. (25)
b) Çevre düzeni plân›na uygun olmak kayd›yla, bü-

(23) Bu madde baﬂl›¤› “Büyükﬂehir, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve sorumluluklar›” iken, 12/11/2012 tarihli ve 6360 say›l› Kanunun 7 nci
maddesiyle metne iﬂlendi¤i ﬂekilde de¤iﬂtirilmiﬂtir.
(24) Bu f›kradaki “ve ilk kademe” ibaresi, 12/11/2012 tarihli ve 6360 say›l›
Kanunun yay›m tarihi olan 6/12/2012 tarihinden sonraki ilk mahalli idareler genel seçiminden sonra yürürlükten kalkmaktad›r. Maddenin mahalli
idareler genel seçimine kadar yürürlükteki hali
“a) ‹lçe ve ilk kademe belediyelerinin görüﬂlerini alarak büyükﬂehir belediyesinin stratejik plân›n›, y›ll›k hedeflerini, yat›r›m programlar›n› ve bunlara
uygun olarak bütçesini haz›rlamak.” ﬁeklindedir.
(25) Bir önceki dipnota bak›n›z.
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yükﬂehir belediye (…) (26) s›n›rlar› içinde 1/5.000 ile
1/25.000 aras›ndaki her ölçekte naz›m imar plân›n› yapmak, yapt›rmak ve onaylayarak uygulamak; büyükﬂehir
içindeki belediyelerin naz›m plâna uygun olarak haz›rlayacaklar› uygulama imar plânlar›n›, bu plânlarda yap›lacak de¤iﬂiklikleri, parselasyon plânlar›n› ve imar ›slah
plânlar›n› aynen veya de¤iﬂtirerek onaylamak ve uygulanmas›n› denetlemek; naz›m imar plân›n›n yürürlü¤e
girdi¤i tarihten itibaren bir y›l içinde uygulama imar
plânlar›n› ve parselasyon plânlar›n› yapmayan ilçe ve ilk
kademe belediyelerinin uygulama imar plânlar›n› ve
parselasyon plânlar›n› yapmak veya yapt›rmak.
c) Kanunlarla büyükﬂehir belediyesine verilmiﬂ görev ve hizmetlerin gerektirdi¤i proje, yap›m, bak›m ve
onar›m iﬂleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlar›n›, par-

(26) Bu bentteki “ve mücavir ” ibaresi, 12/11/2012 tarihli ve 6360 say›l› Kanunun yay›m tarihi olan 6/12/2012 tarihinden sonraki ilk mahalli idareler
genel seçiminden sonra yürürlükten kalkmaktad›r. Bendin mahalli idareler genel seçimine kadar yürürlükteki hali
“b) Çevre düzeni plân›na uygun olmak kayd›yla, büyükﬂehir belediye ve
mücavir alan s›n›rlar› içinde 1/5.000 ile 1/25.000 aras›ndaki her ölçekte naz›m imar plân›n› yapmak, yapt›rmak ve onaylayarak uygulamak; büyükﬂehir içindeki belediyelerin naz›m plâna uygun olarak haz›rlayacaklar› uygulama imar plânlar›n›, bu plânlarda yap›lacak de¤iﬂiklikleri, parselasyon
plânlar›n› ve imar ›slah plânlar›n› aynen veya de¤iﬂtirerek onaylamak ve
uygulanmas›n› denetlemek; naz›m imar plân›n›n yürürlü¤e girdi¤i tarihten
itibaren bir y›l içinde uygulama imar plânlar›n› ve parselasyon plânlar›n›
yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin uygulama imar plânlar›n› ve
parselasyon plânlar›n› yapmak veya yapt›rmak.” ﬂeklindedir.
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selasyon plânlar›n› ve her türlü imar uygulamas›n› yapmak ve ruhsatland›rmak, 20.7.1966 tarihli ve 775 say›l›
Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri
kullanmak.
d) Büyükﬂehir belediyesi taraf›ndan yap›lan veya iﬂletilen alanlardaki iﬂyerlerine büyükﬂehir belediyesinin
sorumlulu¤unda bulunan alanlarda iﬂletilecek yerlere
ruhsat vermek ve denetlemek.
e) Belediye Kanununun 69 ve 73 üncü maddelerindeki yetkileri kullanmak. (27)
f) Büyükﬂehir ulaﬂ›m ana plân›n› yapmak veya yapt›rmak ve uygulamak; ulaﬂ›m ve toplu taﬂ›ma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sa¤lamak; kara, deniz,
su ve demiryolu üzerinde iﬂletilen her türlü servis ve
toplu taﬂ›ma araçlar› ile taksi say›lar›n›, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlar›n› belirlemek; durak
yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve iﬂletmek, iﬂlettirmek veya kiraya vermek; kanunlar›n belediyelere verdi¤i trafik düzenlemesinin gerektirdi¤i bütün
iﬂleri yürütmek.
g) (De¤iﬂik: 12/11/2012-6360/7 md.) (1) Büyükﬂe-

(27) 21/4/2005 tarihli ve 5335 say›l› Kanunun 28 inci maddesiyle, bu bentte
yer alan “68 ve 72 nci” ibaresi, “69 ve 73 üncü” ﬂeklinde de¤iﬂtirilmiﬂ ve
metne iﬂlenmiﬂtir.
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hir belediyesinin yetki alan›ndaki mahalleleri ilçe merkezine ba¤layan yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana
yollar› yapmak, yapt›rmak, bak›m ve onar›m› ile bu yollar›n temizli¤i ve karla mücadele çal›ﬂmalar›n› yürütmek; kentsel tasar›m projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yap›lara iliﬂkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam as›lacak yerleri ve bunlar›n ﬂekil ve
ebad›n› belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak
ad ve numaralar› ile bunlar üzerindeki binalara numara
verilmesi iﬂlerini gerçekleﬂtirmek. (28)
h) Co¤rafî ve kent bilgi sistemlerini kurmak.
i) Sürdürülebilir kalk›nma ilkesine uygun olarak
çevrenin, tar›m alanlar›n›n ve su havzalar›n›n korunmas›n› sa¤lamak; a¤açland›rma yapmak; gayris›hhî iﬂyerlerini, e¤lence yerlerini, halk sa¤l›¤›na ve çevreye etkisi
olan di¤er iﬂyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak;
inﬂaat malzemeleri, hurda depolama alanlar› ve sat›ﬂ yer-

(28) Bu bent, 12/11/2012 tarihli ve 6360 say›l› Kanunun yay›m tarihi olan
6/12/2012 tarihinden sonraki ilk mahalli idareler genel seçiminden sonra
yürürlükten kalkmaktad›r. Bendin mahalli idareler genel seçimine kadar
yürürlükteki hali;
“g) Büyükﬂehir belediyesinin yetki alan›ndaki meydan, bulvar, cadde ve ana
yollar› yapmak, yapt›rmak, bak›m ve onar›m›n› sa¤lamak, kentsel tasar›m
projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yap›lara iliﬂkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam as›lacak yerleri ve bunlar›n ﬂekil ve
ebad›n› belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaralar›
ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi iﬂlerini gerçekleﬂtirmek.”
ﬂeklindedir.
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lerini, hafriyat topra¤›, moloz, kum ve çak›l depolama
alanlar›n›, odun ve kömür sat›ﬂ ve depolama sahalar›n›
belirlemek, bunlar›n taﬂ›nmas›nda çevre kirlili¤ine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükﬂehir kat› at›k
yönetim plân›n› yapmak, yapt›rmak; kat› at›klar›n kaynakta toplanmas› ve aktarma istasyonuna kadar taﬂ›nmas› hariç kat› at›klar›n ve hafriyat›n yeniden de¤erlendirilmesi, depolanmas› ve bertaraf edilmesine iliﬂkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, iﬂletmek veya iﬂlettirmek; sanayi ve t›bbî at›klara
iliﬂkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri
kurmak, kurdurmak, iﬂletmek veya iﬂlettirmek; deniz
araçlar›n›n at›klar›n› toplamak, toplatmak, ar›tmak ve
bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak. (29)
j) G›da ile ilgili olanlar dâhil birinci s›n›f gayris›hhî
müesseseleri ruhsatland›rmak ve denetlemek, yiyecek ve
içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve iﬂletmek.
k) Büyükﬂehir belediyesinin yetkili oldu¤u veya iﬂletti¤i alanlarda zab›ta hizmetlerini yerine getirmek.
l) Yolcu ve yük terminalleri, kapal› ve aç›k otopark-

(29) 3/7/2005 tarihli ve 5393 say›l› Kanunun 85 inci maddesiyle bu bende,
“a¤açland›rma yapmak;" ibaresinden sonra gelmek üzere "gayris›hhî iﬂyerlerini, e¤lence yerlerini, halk sa¤l›¤›na ve çevreye etkisi olan di¤er iﬂyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inﬂaat malzemeleri, hurda depolama alanlar› ve sat›ﬂ yerlerini," ibaresi eklenmiﬂ ve metne iﬂlenmiﬂtir.
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lar yapmak, yapt›rmak, iﬂletmek, iﬂlettirmek veya ruhsat
vermek.
m) Büyükﬂehirin bütünlü¤üne hizmet eden sosyal
donat›lar, bölge parklar›, hayvanat bahçeleri, hayvan bar›naklar›, kütüphane, müze, spor, dinlence, e¤lence ve
benzeri yerleri yapmak, yapt›rmak, iﬂletmek veya iﬂlettirmek; gerekti¤inde amatör spor kulüplerine nakdî yard›m yapmak, malzeme vermek ve gerekli deste¤i sa¤lamak, amatör tak›mlar aras›nda spor müsabakalar› düzenlemek, yurt içi ve yurt d›ﬂ› müsabakalarda üstün baﬂar› gösteren veya derece alan sporculara, teknik yönetici, antrenör ve ö¤rencilere belediye meclis karar›yla ödül
vermek. (30)
n) Gerekti¤inde mabetler ile sa¤l›k, e¤itim ve kültür
hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve
kuruluﬂlar›na ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin
her türlü bak›m›n›, onar›m›n› yapmak ve gerekli malzeme deste¤ini sa¤lamak. (31)
o) Kültür ve tabiat varl›klar› ile tarihî dokunun ve

(30) 12/11/2012 tarihli ve 6360 say›l› Kanunun 7 nci maddesiyle, bu bentte
yer alan “amatör spor kulüplerine” ibaresinden sonra gelmek üzere “nakdî
yard›m yapmak,” ibaresi ile “derece alan sporculara” ibaresinden sonra
gelmek üzere “, teknik yönetici, antrenör ve ö¤rencilere” ibaresi eklenmiﬂtir.
(31) 12/11/2012 tarihli ve 6360 say›l› Kanunun 7 nci maddesiyle, bu bentte
yer alan “Gerekti¤inde” ibaresinden sonra gelmek üzere “mabetler ile”
ibaresi eklenmiﬂtir.
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kent tarihi bak›m›ndan önem taﬂ›yan mekânlar›n ve iﬂlevlerinin korunmas›n› sa¤lamak, bu amaçla bak›m ve
onar›m›n› yapmak, korunmas› mümkün olmayanlar› asl›na uygun olarak yeniden inﬂa etmek.
p) Büyükﬂehir içindeki toplu taﬂ›ma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iﬂletmek veya iﬂlettirmek, büyükﬂehir s›n›rlar› içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçlar› dahil toplu
taﬂ›ma araçlar›na ruhsat vermek.
r) Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun
için gerekli baraj ve di¤er tesisleri kurmak, kurdurmak
ve iﬂletmek; derelerin ›slah›n› yapmak; kaynak suyu veya ar›tma sonunda üretilen sular› pazarlamak.
s) Mezarl›k alanlar›n› tespit etmek, mezarl›klar tesis
etmek, iﬂletmek, iﬂlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.
t) Her çeﬂit toptanc› hallerini ve mezbahalar› yapmak, yapt›rmak, iﬂletmek veya iﬂlettirmek, imar plân›nda gösterilen yerlerde yap›lacak olan özel hal ve mezbahalar› ruhsatland›rmak ve denetlemek.
u) ‹l düzeyinde yap›lan plânlara uygun olarak, do¤al
afetlerle ilgili plânlamalar› ve di¤er haz›rl›klar› büyükﬂehir ölçe¤inde yapmak; gerekti¤inde di¤er afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme deste¤i vermek; itfaiye ve acil
yard›m hizmetlerini yürütmek; patlay›c› ve yan›c› madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, iﬂ111
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yeri, e¤lence yeri, fabrika ve sanayi kuruluﬂlar› ile kamu
kuruluﬂlar›n› yang›na ve di¤er afetlere karﬂ› al›nacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuat›n gerektirdi¤i izin ve ruhsatlar› vermek.
v) Sa¤l›k merkezleri, hastaneler, gezici sa¤l›k üniteleri ile yetiﬂkinler, yaﬂl›lar, engelliler, kad›nlar, gençler
ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliﬂtirmek ve bu amaçla sosyal tesisler
kurmak, meslek ve beceri kazand›rma kurslar› açmak,
iﬂletmek veya iﬂlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluﬂlar› ve sivil toplum örgütleri ile iﬂbirli¤i yapmak.
y) Merkezî ›s›tma sistemleri kurmak, kurdurmak, iﬂletmek veya iﬂlettirmek.
z) (De¤iﬂik: 12/11/2012-6360/7 md.) Afet riski taﬂ›yan veya can ve mal güvenli¤i aç›s›ndan tehlike oluﬂturan binalar› tahliye etme ve y›k›m konusunda ilçe belediyelerinin talepleri hâlinde her türlü deste¤i sa¤lamak.
Büyükﬂehir belediyeleri birinci f›kran›n (c) bendinde
belirtilen yetkilerini, imar plânlar›na uygun olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek zorundad›r. (De¤iﬂik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/7 md.) Büyükﬂehir
belediyeleri birinci f›kran›n (l), (s), (t) bentlerindeki görevleri ile temizlik hizmetleri ve adres ve numaraland›rmaya iliﬂkin görevlerini belediye meclisi karar› ile ilçe
belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler.
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(…)(4) belediyelerinin görev ve yetkileri ﬂunlard›r:
a) Kanunlarla münhas›ran büyükﬂehir belediyesine
verilen görevler ile birinci f›krada say›lanlar d›ﬂ›nda kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
b) Büyükﬂehir kat› at›k yönetim plân›na uygun olarak, kat› at›klar› toplamak ve aktarma istasyonuna taﬂ›mak.
c) S›hhî iﬂyerlerini, 2 nci ve 3 üncü s›n›f gayris›hhî
müesseseleri, umuma aç›k istirahat ve e¤lence yerlerini
ruhsatland›rmak ve denetlemek.
d) Birinci f›krada belirtilen hizmetlerden; 775 say›l›
Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri
kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve e¤lence yerleri
ile parklar› yapmak; yaﬂl›lar, engelliler, kad›nlar, gençler
ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki e¤itim ve beceri kurslar› açmak; mabetler
ile sa¤l›k, e¤itim, kültür tesis ve binalar›n›n yap›m, bak›m ve onar›m› ile kültür ve tabiat varl›klar› ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bak›m›ndan önem taﬂ›yan
mekânlar›n ve iﬂlevlerinin geliﬂtirilmesine iliﬂkin hizmetler yapmak.(32) (1)(2)(3)
e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.
(32) 3/7/2005 tarihli ve 5393 say›l› Kanunun 85 inci maddesiyle bu bende,
“belirtilen hizmetlerden” ibaresinden sonra gelmek üzere “775 say›l› Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak,”ibaresi eklenmiﬂ ve metne iﬂlenmiﬂtir. >
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f) (Ek: 12/11/2012-6360/7 md.) Afet riski taﬂ›yan
veya can ve mal güvenli¤i aç›s›ndan tehlike oluﬂturan binalar› tahliye etmek ve y›kmak.
(De¤iﬂik son f›kra: 1/7/2006-5538/23 md.) 4562 say›l› Organize Sanayi Bölgeleri Kanunuyla Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›na ve organize sanayi bölgelerine tan›nan
yetki ve sorumluluklar ile sivil hava ulaﬂ›m›na aç›k havaalanlar› ve bu havaalanlar› bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsam› d›ﬂ›ndad›r.
(Ek f›kra: 12/11/2012-6360/7 md.) Büyükﬂehir ve
ilçe belediyeleri tar›m ve hayvanc›l›¤› desteklemek amac›yla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler.
Alt yap› hizmetleri
Madde 8- Büyükﬂehir içindeki alt yap› hizmetlerinin
koordinasyon içinde yürütülmesi amac›yla büyükﬂehir

(32-1) 12/11/2012 tarihli ve 6360 say›l› Kanunun 7 nci maddesiyle, bu bentte yer alan “beceri kurslar› açmak;” ibaresinden sonra gelmek üzere “mabetler ile” ibaresi eklenmiﬂtir.
(32-2) 25/4/2013 tarihli ve 6462 say›l› Kanunun 1 inci maddesiyle, bu bentte
yer alan “özürlüler” ibaresi “engelliler” ﬂeklinde de¤iﬂtirilmiﬂtir.
(32-3) Bu f›kradaki “ilk kademe” ibaresi, 12/11/2012 tarihli ve 6360 say›l›
Kanunun yay›m tarihi olan 6/12/2012 tarihinden sonraki ilk mahalli idareler genel seçiminden sonra yürürlükten kalkmaktad›r.
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belediye baﬂkan› ya da görevlendirdi¤i kiﬂinin baﬂkanl›¤›nda, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluﬂlar› ile özel kuruluﬂlar›n temsilcilerinin kat›laca¤› alt
yap› koordinasyon merkezi kurulur. Büyükﬂehir ilçe
(…)(1) belediye baﬂkanlar› kendi belediyesini ilgilendiren konular›n görüﬂülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak kat›l›rlar. Alt yap› koordinasyon merkezi toplant›lar›na ayr›ca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteli¤indeki meslek kuruluﬂlar›n›n (oda üst
kuruluﬂu bulunan yerlerde üst kuruluﬂun) temsilcileri
de davet edilerek görüﬂleri al›n›r. (33)
Alt yap› koordinasyon merkezi, kamu kurum ve kuruluﬂlar› ile özel kuruluﬂlar taraf›ndan büyükﬂehir içinde
yap›lacak alt yap› yat›r›mlar› için kalk›nma plân› ve y›ll›k programlara uygun olarak yap›lacak taslak programlar› birleﬂtirerek kesin program hâline getirir. Bu amaç(33) Bu f›kradaki “ve ilk kademe” ibaresi, 12/11/2012 tarihli ve 6360 say›l›
Kanunun yay›m tarihi olan 6/12/2012 tarihinden sonraki ilk mahalli idareler genel seçiminden sonra yürürlükten kalkmaktad›r. F›kran›n mahalli
idareler genel seçimine kadar yürürlükteki hali
“Büyükﬂehir içindeki alt yap› hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amac›yla büyükﬂehir belediye baﬂkan› ya da görevlendirdi¤i kiﬂinin baﬂkanl›¤›nda, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluﬂlar› ile özel
kuruluﬂlar›n temsilcilerinin kat›laca¤› alt yap› koordinasyon merkezi kurulur. Büyükﬂehir ilçe ve ilk kademe belediye baﬂkanlar› kendi belediyesini
ilgilendiren konular›n görüﬂülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak kat›l›rlar. Alt yap› koordinasyon merkezi toplant›lar›na ayr›ca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteli¤indeki meslek kuruluﬂlar›n›n (oda
üst kuruluﬂu bulunan yerlerde üst kuruluﬂun) temsilcileri de davet edilerek görüﬂleri al›n›r.” ﬂeklindedir.
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la, kamu kurum ve kuruluﬂlar› ile özel kuruluﬂlar alt yap› koordinasyon merkezinin isteyece¤i co¤rafî bilgi sistemleri dâhil her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundad›rlar. Kesin programlarda birden fazla kamu kurum ve
kuruluﬂu taraf›ndan ayn› anda yap›lmas› gerekenler ortak programa al›n›r. Ortak programa al›nan alt yap› hizmetleri için belediye ve di¤er bütün kamu kurum ve kuruluﬂlar›n›n bütçelerine konulan ödenekler, alt yap› koordinasyon merkezi bünyesinde oluﬂturulacak alt yap›
yat›r›m hesab›na aktar›l›r.
Ortak programa al›nan hizmetler için kamu kurum
ve kuruluﬂ bütçelerinde yeterli ödene¤in bulunmad›¤›n›n bildirilmesi durumunda, büyükﬂehir belediyesi veya
ilgisine göre ba¤l› kuruluﬂ bütçelerinden bu hizmetler
için kaynak ayr›labilir. Kamu kurum ve kuruluﬂlar› alt
yap› ortak yat›r›m hizmetleri için harcanan miktarda
ödene¤i, yeniden de¤erleme oran›n› da dikkate alarak
ertesi y›l bütçesinde ay›r›r. Ayr›lan bu ödenek belediye
veya ilgili ba¤l› kuruluﬂunun hesab›na aktar›l›r. Bu bedel
ödenmeden ilgili kamu kurum veya kuruluﬂu, büyükﬂehir belediyesi s›n›rlar›nda yeni bir yat›r›m yapamaz.
Ortak programa al›nmayan yat›r›mlar için bakanl›klar, ilgili belediye ve di¤er kamu kurum ve kuruluﬂlar›
alt yap› koordinasyon merkezi taraf›ndan belirlenen
programa göre harcamalar›n› kendi bütçelerinden yaparlar.
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Koordinasyon merkezleri taraf›ndan al›nan ortak yat›r›m ve toplu taﬂ›mayla ilgili kararlar, belediye ve bütün
kamu kurum ve kuruluﬂlar›yla ilgililer için ba¤lay›c›d›r.
Alt yap› koordinasyon merkezinin çal›ﬂma esas ve
usulleri ile bu kurullara kat›lacak kamu kurum ve kuruluﬂ temsilcileri, ‹çiﬂleri Bakanl›¤› taraf›ndan ç›kar›lacak
yönetmelikle belirlenir. ‹çiﬂleri Bakanl›¤›, ç›kar›lacak bu
yönetmeli¤in, alt yap› yat›r›m hesab›n›n kullan›lmas› ve
ödenek tahsisi ve aktarmas›na iliﬂkin k›s›mlar› hakk›nda,
Maliye Bakanl›¤› ve Devlet Plânlama Teﬂkilât› Müsteﬂarl›¤›n›n görüﬂünü al›r.
Ulaﬂ›m hizmetleri
Madde 9- (De¤iﬂik birinci f›kra: 12/11/20126360/8 md.) Büyükﬂehir içindeki kara, deniz, su, göl ve
demiryolu üzerindeki her türlü taﬂ›mac›l›k hizmetlerinin
koordinasyon içinde yürütülmesi amac›yla büyükﬂehir
belediye baﬂkan› ya da görevlendirdi¤i kiﬂinin baﬂkanl›¤›nda, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluﬂlar› ile, Türkiye ﬁoförler ve Otomobilciler Federasyonunun görevlendirece¤i ilgili odan›n temsilcisinin kat›laca¤› Ulaﬂ›m Koordinasyon Merkezi kurulur. ‹lçe belediye baﬂkanlar› kendi belediyesini ilgilendiren konular›n
görüﬂülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak
kat›l›rlar. Ulaﬂ›m Koordinasyon Merkezi toplant›lar›na
ayr›ca gündemdeki konularla ilgili üye olarak belirlen117
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meyen ulaﬂ›m sektörü ile ilgili kamu kurumu niteli¤indeki meslek kuruluﬂlar›ndan ihtisas meslek odalar›n›n
temsilcileri de davet edilerek görüﬂleri al›n›r.
Bu Kanun ile büyükﬂehir belediyesine verilen trafik
hizmetlerini plânlama, koordinasyon ve güzergâh belirlemesi ile taksi, dolmuﬂ ve servis araçlar›n›n durak ve
araç park yerleri ile say›s›n›n tespitine iliﬂkin yetkiler ile
büyükﬂehir s›n›rlar› dahilinde il trafik komisyonunun
yetkileri ulaﬂ›m koordinasyon merkezi taraf›ndan kullan›l›r.
Ulaﬂ›m koordinasyon merkezi kararlar›, büyükﬂehir
belediye baﬂkan›n›n onay› ile yürürlü¤e girer.
Ulaﬂ›m koordinasyon merkezi taraf›ndan toplu taﬂ›ma ile ilgili al›nan kararlar, belediyeler ve bütün kamu
kurum ve kuruluﬂlar›yla ilgililer için ba¤lay›c›d›r.
Koordinasyon merkezinin çal›ﬂma esas ve usulleri ile
bu kurullara kat›lacak kamu kurum ve kuruluﬂ temsilcileri, ‹çiﬂleri Bakanl›¤› taraf›ndan ç›kar›lacak yönetmelikle belirlenir.
Büyükﬂehir belediyelerine bu Kanun ile verilen görev ve yetkilerin uygulanmas›nda, 13.10.1983 tarihli ve
2918 say›l› Karayollar› Trafik Kanununun bu Kanuna
ayk›r› hükümleri uygulanmaz.
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Büyükﬂehir belediyesi ve ilçe belediyelerinin yetkileri ve imtiyazlar› (34)
Madde 10- Büyükﬂehir ve ilçe belediyeleri; görevli
olduklar› konularda bu Kanunla birlikte Belediye Kanunu ve di¤er mevzuat hükümleri ile ilgisine göre belediyelere tan›nan yetki, imtiyaz ve muafiyetlere sahiptir.
Büyükﬂehir belediyesinin imar denetim yetkisi
Madde 11- Büyükﬂehir belediyesi, ilçe (…) (35) (belediyelerinin imar uygulamalar›n› denetlemeye yetkilidir. Denetim yetkisi, konu ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeyi, incelemeyi ve gerekti¤inde bunlar›n örneklerini almay› içerir. Bu amaçla istenecek her türlü bilgi ve belgeler en geç onbeﬂ gün içinde verilir. ‹mar uy-

(34) Bu madde baﬂl›¤› “Büyükﬂehir belediyesinin yetkileri ve imtiyazlar›”
iken, 12/11/2012 tarihli ve 6360 say›l› Kanunun 12 nci maddesiyle metne
iﬂlendi¤i ﬂekilde, ayn› maddede yer alan “ilçe ve ilk kademe” ibaresi“ ve ilçe” ﬂeklinde de¤iﬂtirilmiﬂtir.
(35) Bu f›kradaki “ve ilk kademe” ibaresi, 12/11/2012 tarihli ve 6360 say›l›
Kanunun yay›m tarihi olan 6/12/2012 tarihinden sonraki ilk mahalli idareler genel seçiminden sonra yürürlükten kalkmaktad›r. F›kran›n mahalli
idareler genel seçimine kadar yürürlükteki hali
“Büyükﬂehir belediyesi, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin imar uygulamalar›n› denetlemeye yetkilidir. Denetim yetkisi, konu ile ilgili her türlü bilgi
ve belgeyi istemeyi, incelemeyi ve gerekti¤inde bunlar›n örneklerini almay›
içerir. Bu amaçla istenecek her türlü bilgi ve belgeler en geç onbeﬂ gün
içinde verilir. ‹mar uygulamalar›n›n denetiminde kamu kurum ve kuruluﬂlar›ndan, üniversiteler ve kamu kurumu niteli¤indeki meslek kuruluﬂlar›ndan yararlan›labilir.” ﬂeklindedir.
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gulamalar›n›n denetiminde kamu kurum ve kuruluﬂlar›ndan, üniversiteler ve kamu kurumu niteli¤indeki
meslek kuruluﬂlar›ndan yararlan›labilir. (36)
Denetim sonucunda belirlenen eksiklik ve ayk›r›l›klar›n giderilmesi için ilgili belediyeye üç ay› geçmemek
üzere süre verilir. Bu süre içinde eksiklik ve ayk›r›l›klar
giderilmedi¤i takdirde, büyükﬂehir belediyesi eksiklik ve
ayk›r›l›klar› gidermeye yetkilidir.
Büyükﬂehir belediyesi taraf›ndan belirlenen ruhsats›z veya ruhsat ve eklerine ayk›r› yap›lar, gerekli iﬂlem
yap›lmak üzere ilgili belediyeye bildirilir. Belirlenen
imara ayk›r› uygulama, ilgili belediye taraf›ndan üç ay
içinde giderilmedi¤i takdirde, büyükﬂehir belediyesi
3.5.1985 tarihli ve 3194 say›l› ‹mar Kanununun 32 ve
42 nci maddelerinde belirtilen yetkilerini kullanma hakk›n› haizdir. Ancak 3194 say›l› Kanunun 42 nci madde
kapsam›ndaki konulardan dolay› iki kez ceza verilemez.

Dördüncü Bölüm
Büyükﬂehir Belediyesinin Organlar›
Büyükﬂehir belediye meclisi
Madde 12- Büyükﬂehir belediye meclisi, büyükﬂehir
(36) Bir önceki dipnota bak›n›z.
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belediyesinin karar organ›d›r ve ilgili kanunda gösterilen
esas ve usullere göre seçilen üyelerden oluﬂur.
Büyükﬂehir belediye baﬂkan› büyükﬂehir belediye
meclisinin baﬂkan› olup, büyükﬂehir içindeki di¤er belediyelerin baﬂkanlar›, büyükﬂehir belediye meclisinin do¤al üyesidir.
Büyükﬂehir ilçe (…) (37) belediye meclisleri ile bunlar›n çal›ﬂma usul ve esaslar›na iliﬂkin di¤er hususlarda
Belediye Kanunu hükümleri uygulan›r. (38)
Meclis toplant›s› (39)
Madde 13- Büyükﬂehir belediye meclisi, her ay›n
(37) Bu f›kradaki “ve ilk kademe” ibaresi, 12/11/2012 tarihli ve 6360 say›l›
Kanunun yay›m tarihi olan 6/12/2012 tarihinden sonraki ilk mahalli idareler genel seçiminden sonra yürürlükten kalkmaktad›r. F›kran›n mahalli
idareler genel seçimine kadar yürürlükteki hali
“Büyükﬂehir ilçe ve ilk kademe belediye meclisleri ile bunlar›n çal›ﬂma
usul ve esaslar›na iliﬂkin di¤er hususlarda Belediye Kanunu hükümleri uygulan›r.” ﬂeklindedir.
(38) Bir önceki dipnota bak›n›z.
(39) Bu f›kradaki “ve ilk kademe” ibaresi, 12/11/2012 tarihli ve 6360 say›l›
Kanunun yay›m tarihi olan 6/12/2012 tarihinden sonraki ilk mahalli idareler genel seçiminden sonra yürürlükten kalkmaktad›r. F›kran›n mahalli
idareler genel seçimine kadar yürürlükteki hali
“Büyükﬂehir kapsam›ndaki ilçe ve ilk kademe belediye meclisleri taraf›ndan al›nan imara iliﬂkin kararlar, karar›n geliﬂinden itibaren üç ay içinde
büyükﬂehir belediye meclisi taraf›ndan naz›m imar plân›na uygunlu¤u yönünden incelenerek aynen veya de¤iﬂtirilerek kabul edildikten sonra büyükﬂehir belediye baﬂkan›na gönderilir. (Ek cümle: 6/3/2008-5747/3 md.)
Üç ay içinde büyükﬂehir belediye meclisinde görüﬂülmeyen kararlar onaylanm›ﬂ say›l›r.” ﬂeklindedir.
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ikinci haftas› önceden meclis taraf›ndan belirlenen günde mutat toplant› yerinde toplan›r (...) (40). Bütçe görüﬂmesine rastlayan toplant› süresi en çok yirmi, di¤er toplant›lar›n süresi en çok beﬂ gündür. (Ek cümle:
3/7/2005 - 5393/85 md.) Meclis kendi belirleyece¤i bir
ay tatil yapabilir.
Mutat toplant› yeri d›ﬂ›nda toplan›lmas›n›n zorunlu
oldu¤u durumda üyelere önceden bilgi vermek kayd›yla
belediye hudutlar› dahilinde meclis baﬂkan›n›n belirledi¤i yerde toplant› yap›l›r. Ayr›ca, toplant›n›n yeri ve zaman› mutat usullerle belde halk›na duyurulur.
(Ek f›kra: 30/5/2007-5675/1 md.) Büyükﬂehir belediye baﬂkan›, acil durumlarda lüzum görmesi halinde
belediye meclisini bir y›lda üç defadan fazla olmamak ve
her toplant› bir birleﬂimi geçmemek üzere toplant›ya ça¤›r›r. Ola¤anüstü toplant› ça¤r›s› ve gündem en az üç
gün önceden meclis üyelerine yaz›l› olarak duyurulur ve
ayr›ca mutat usûllerle ilan edilir. Ola¤anüstü toplant›larda ça¤r›y› gerektiren konular›n d›ﬂ›nda hiçbir konu görüﬂülemez.

(40) Bu f›kradaki “ve ilk kademe” ibaresi, 12/11/2012 tarihli ve 6360 say›l›
Kanunun yay›m tarihi olan 6/12/2012 tarihinden sonraki ilk mahalli idareler genel seçiminden sonra yürürlükten kalkmaktad›r. F›kran›n mahalli
idareler genel seçimine kadar yürürlükteki hali
“Büyükﬂehir ilçe ve ilk kademe belediye meclisleri ile bunlar›n çal›ﬂma
usul ve esaslar›na iliﬂkin di¤er hususlarda Belediye Kanunu hükümleri uygulan›r.” ﬂeklindedir.
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Meclis kararlar›n›n kesinleﬂmesi
Madde 14- Büyükﬂehir belediye baﬂkan›, hukuka
ayk›r› gördü¤ü belediye meclisi kararlar›n›, yedi gün
içinde gerekçesini de belirterek yeniden görüﬂülmek
üzere belediye meclisine iade edebilir.
Yeniden görüﬂülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden görüﬂülmesi istenip de büyükﬂehir belediye meclisi
üye tam say›s›n›n salt ço¤unlu¤uyla ›srar edilen kararlar
kesinleﬂir.
Büyükﬂehir belediye baﬂkan›, meclisin ›srar› ile kesinleﬂen kararlar aleyhine (...) (41) idarî yarg›ya baﬂvurabilir.
(De¤iﬂik dördüncü f›kra: 6/3/2008-5747/3 md.)
Büyükﬂehir belediye meclisi ve ilçe belediye meclisi kararlar›, kesinleﬂti¤i tarihten itibaren en geç yedi gün içinde mahallin en büyük mülkî idare amirine gönderilir.
Mülkî idare amirine gönderilmeyen kararlar yürürlü¤e
girmez.
(‹ptal beﬂinci f›kra: Anayasa Mahkemesi’nin
4/2/2010 tarihli ve E.: 2008/28, K.: 2010/30 say›l› Karar› ile.)
(41) Bu f›kradaki “ve ilk kademe” ibaresi, 12/11/2012 tarihli ve 6360 say›l›
Kanunun yay›m tarihi olan 6/12/2012 tarihinden sonraki ilk mahalli idareler genel seçiminden sonra yürürlükten kalkmaktad›r. F›kran›n mahalli
idareler genel seçimine kadar yürürlükteki hali
“Büyükﬂehir ilçe ve ilk kademe belediye meclisleri ile bunlar›n çal›ﬂma
usul ve esaslar›na iliﬂkin di¤er hususlarda Belediye Kanunu hükümleri uygulan›r.” ﬂeklindedir.
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(Mülga alt›nc› f›kra: 6/3/2008-5747/3 md.)
(Mülga yedinci f›kra: 6/3/2008-5747/3 md.)
Büyükﬂehir kapsam›ndaki ilçe (…) (42) belediye meclisleri taraf›ndan al›nan imara iliﬂkin kararlar, karar›n geliﬂinden itibaren üç ay içinde büyükﬂehir belediye meclisi taraf›ndan naz›m imar plân›na uygunlu¤u yönünden
incelenerek aynen veya de¤iﬂtirilerek kabul edildikten
sonra büyükﬂehir belediye baﬂkan›na gönderilir. (Ek
cümle: 6/3/2008-5747/3 md.) Üç ay içinde büyükﬂehir
belediye meclisinde görüﬂülmeyen kararlar onaylanm›ﬂ
say›l›r. (2)
‹htisas komisyonlar›
Madde 15- Büyükﬂehir belediye meclisi, (...) (43)
üyeleri aras›ndan seçilecek en az beﬂ, en çok dokuz kiﬂiden oluﬂan ihtisas komisyonlar› kurabilir.
(42) Bu f›kradaki “ve ilk kademe” ibaresi, 12/11/2012 tarihli ve 6360 say›l›
Kanunun yay›m tarihi olan 6/12/2012 tarihinden sonraki ilk mahalli idareler
genel seçiminden sonra yürürlükten kalkmaktad›r. F›kran›n mahalli idareler
genel seçimine kadar yürürlükteki hali
“Büyükﬂehir kapsam›ndaki ilçe ve ilk kademe belediye meclisleri taraf›ndan
al›nan imara iliﬂkin kararlar, karar›n geliﬂinden itibaren üç ay içinde büyükﬂehir belediye meclisi taraf›ndan naz›m imar plân›na uygunlu¤u yönünden
incelenerek aynen veya de¤iﬂtirilerek kabul edildikten sonra büyükﬂehir belediye baﬂkan›na gönderilir. (Ek cümle: 6/3/2008-5747/3 md.) Üç ay içinde
büyükﬂehir belediye meclisinde görüﬂülmeyen kararlar onaylanm›ﬂ say›l›r.”
ﬂeklindedir.
(43) 3/7/2005 tarihli ve 5393 say›l› Kanunun 85 inci maddesiyle 13 üncü maddenin birinci f›kras›n›n sonuna “Meclis kendi belirleyece¤i bir ay tatil >
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‹htisas komisyonlar›, her siyasî parti grubunun ve
ba¤›ms›z üyelerin büyükﬂehir belediye meclisindeki üye
say›s›n›n meclis üye tam say›s›na oranlanmas› suretiyle
oluﬂur. ‹mar ve bay›nd›rl›k komisyonu, çevre ve sa¤l›k
komisyonu, plân ve bütçe komisyonu, e¤itim, kültür,
gençlik ve spor komisyonu ile ulaﬂ›m komisyonunun
kurulmas› zorunludur.
Meclis toplant›s›n› müteakip imar komisyonu en
fazla on iﬂgünü, di¤er komisyonlar ise beﬂ iﬂ günü toplanarak kendisine havale edilen iﬂleri sonuçland›r›r. Komisyon bu sürenin sonunda raporunu meclise sunmad›¤› takdirde, konu meclis baﬂkanl›¤› taraf›ndan do¤rudan
meclis gündemine al›n›r.
Komisyon çal›ﬂmalar›nda uzman kiﬂilerden yararlan›labilir. Gündemdeki konularla ilgili olmak üzere; kurum temsilcileri, kamu kurumu niteli¤indeki meslek kuruluﬂlar›, üniversitelerin ilgili bölümlerinin, sendikalar
(oda üst kuruluﬂu bulunan yerlerde üst kuruluﬂun, sendika konfederasyonunun bulundu¤u yerde konfederasyonun) ve uzmanlaﬂm›ﬂ sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile davet edilen uzman kiﬂiler, oy hakk› olmaks›z›n
ihtisas komisyonu toplant›lar›na kat›labilir ve görüﬂ bildirebilir.
yapabilir.” cümlesi eklenmiﬂ ve f›krada geçen "Kas›m ay› toplant›s› dönem
baﬂ› toplant›s›d›r." cümlesi ile 14 üncü maddenin üçüncü f›kras›nda geçen
“on gün içinde” , 15 inci maddenin birinci f›kras›nda geçen “her dönem baﬂ› toplant›s›nda,” ibareleri metinden ç›kar›lm›ﬂt›r.
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‹htisas komisyonlar›n›n görev alan›na giren iﬂler bu
komisyonlarda görüﬂüldükten sonra büyükﬂehir belediye meclisinde karara ba¤lan›r.
Komisyon raporlar› alenîdir, çeﬂitli yollarla halka
duyurulur ve isteyenlere büyükﬂehir belediye meclisi taraf›ndan belirlenecek maliyet bedeli karﬂ›l›¤›nda verilir.
Büyükﬂehir belediye encümeni
Madde 16- Büyükﬂehir belediye encümeni, belediye
baﬂkan›n›n baﬂkanl›¤›nda, belediye meclisinin (...) (44)
kendi üyeleri aras›ndan bir y›l için gizli oyla seçece¤i beﬂ
üye ile biri genel sekreter, biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere belediye baﬂkan›n›n her y›l birim amirleri aras›ndan seçece¤i beﬂ üyeden oluﬂur.
Belediye baﬂkan›n›n kat›lamad›¤› toplant›larda, encümen toplant›lar›na genel sekreter baﬂkanl›k eder.
Büyükﬂehir belediye encümeninin baﬂkan› ve seçilmiﬂ üyelerine, (12.000) gösterge rakam›n›n Devlet memur ayl›klar› için belirlenen katsay› ile çarp›m› sonucu
bulunacak miktarda ayl›k brüt ödenek verilir. Encümenin memur üyelerine bu miktar›n yar›s› ödenir.

(44) 3/7/2005 tarihli ve 5393 say›l› Kanunun 85 inci maddesiyle bu arada
yer alan “her y›l›n ilk ola¤an toplant›s›nda” ibaresi madde metninden ç›kar›lm›ﬂt›r.
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Büyükﬂehir belediye baﬂkan›
Madde 17- Büyükﬂehir belediye baﬂkan›, büyükﬂehir belediye idaresinin baﬂ› ve tüzel kiﬂili¤inin temsilcisidir. Büyükﬂehir belediye baﬂkan›, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre büyükﬂehir belediyesi s›n›rlar› içindeki seçmenler taraf›ndan do¤rudan seçilir.
Büyükﬂehir belediye baﬂkan vekili, Belediye Kanunundaki usullere göre belirlenir. Ancak, büyükﬂehir
kapsam›ndaki ilçe (…) (45) belediye baﬂkanlar› büyükﬂehir belediye baﬂkan vekili olamaz. (46)
Büyükﬂehir ve ilçe belediye baﬂkanlar› görevlerinin
devam› süresince siyasi partilerin yönetim ve denetim
organlar›nda görev alamaz; profesyonel spor klüplerinin
baﬂkanl›¤›n› yapamaz ve yönetiminde bulunamaz. (47)
(45) Bu f›kradaki “ve ilk kademe” ibaresi, 12/11/2012 tarihli ve 6360 say›l›
Kanunun yay›m tarihi olan 6/12/2012 tarihinden sonraki ilk mahalli idareler genel seçiminden sonra yürürlükten kalkmaktad›r. F›kran›n mahalli
idareler genel seçimine kadar yürürlükteki hali
“Büyükﬂehir belediye baﬂkan vekili, Belediye Kanunundaki usullere göre
belirlenir. Ancak, büyükﬂehir kapsam›ndaki ilçe ve ilk kademe belediye
baﬂkanlar› büyükﬂehir belediye baﬂkan vekili olamaz.” ﬂeklindedir.
(46) Bu f›kradaki “ve ilk kademe” ibaresi, 12/11/2012 tarihli ve 6360 say›l›
Kanunun yay›m tarihi olan 6/12/2012 tarihinden sonraki ilk mahalli idareler genel seçiminden sonra yürürlükten kalkmaktad›r. F›kran›n mahalli
idareler genel seçimine kadar yürürlükteki hali
“Büyükﬂehir belediye baﬂkan vekili, Belediye Kanunundaki usullere göre
belirlenir. Ancak, büyükﬂehir kapsam›ndaki ilçe ve ilk kademe belediye
baﬂkanlar› büyükﬂehir belediye baﬂkan vekili olamaz.” ﬂeklindedir.
(47) 12/11/2012 tarihli ve 6360 say›l› Kanunun 12 nci maddesiyle, bu f›krada
yer alan “büyükﬂehir kapsam›ndaki ilçe ve ilk kademe” ibaresi “ilçe” ﬂeklinde de¤iﬂtirilmiﬂtir.
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Büyükﬂehir belediye baﬂkan›n›n görev
ve yetkileri
Madde 18- Büyükﬂehir belediye baﬂkan›n›n görev
ve yetkileri ﬂunlard›r:
a) Belediye teﬂkilat›n›n en üst amiri olarak belediye
teﬂkilât›n› sevk ve idare etmek, beldenin ve belediyenin
hak ve menfaatlerini korumak.
b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek,
belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluﬂturmak,
bu stratejilere uygun olarak bütçeyi haz›rlamak ve uygulamak, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve de¤erlendirmek,
bunlarla ilgili raporlar› meclise sunmak.
c) Büyükﬂehir belediye meclisi ve encümenine baﬂkanl›k etmek, bu organlar›n kararlar›n› uygulamak.
d) Bu Kanunla büyükﬂehir belediyesine verilen görev ve hizmetlerin etkin ve verimli bir ﬂekilde uygulanabilmesi için gerekli önlemleri almak.
e) Büyükﬂehir belediyesinin ve ba¤l› kuruluﬂlar› ile
iﬂletmelerinin etkin ve verimli yönetilmesini sa¤lamak,
büyükﬂehir belediyesi ve ba¤l› kuruluﬂlar› ile iﬂletmelerinin bütçe tasar›lar›n›, bütçe üzerindeki de¤iﬂiklik önerilerini ve bütçe kesin hesap cetvellerini haz›rlamak.
f) Büyükﬂehir belediyesinin hak ve menfaatlerini izlemek, alacak ve gelirlerinin tahsilini sa¤lamak.
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g) Yetkili organlar›n karar›n› almak ﬂart›yla, büyükﬂehir belediyesi ad›na sözleﬂme yapmak, karﬂ›l›ks›z ba¤›ﬂlar› kabul etmek ve gerekli tasarruflarda bulunmak.
h) Mahkemelerde davac› veya daval› s›fat›yla ve resmî mercilerde büyükﬂehir belediyesini temsil etmek, belediye ve ba¤l› kuruluﬂ avukatlar›na veya özel avukatlara
temsil ettirmek.
i) Belediye personelini atamak, belediye ve ba¤l› kuruluﬂlar›n› denetlemek.
j) Gerekti¤inde bizzat nikâh k›ymak.
k) Di¤er kanunlar›n belediye baﬂkanlar›na verdi¤i
görev ve yetkilerden büyükﬂehir belediyesi görevlerine
iliﬂkin olan hizmetleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak.
l) (‹ptal: Anayasa Mahkemesi’nin 25/1/2007 tarihli ve E.: 2004/79, K.: 2007/6 say›l› Karar› ile.)
m) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayr›lan ödene¤i kullanmak, engellilerle ilgili faaliyetlere destek olmak
üzere engelli merkezleri oluﬂturmak. (48)
(Mülga son f›kra: 12/11/2012-6360/13 md.)

(48) 25/4/2013 tarihli ve 6462 say›l› Kanunun 1 inci maddesiyle, bu bentte
yer alan “özürlülerle” ve “özürlü” ibareleri s›ras›yla “engellilerle” ve “engelli” ﬂeklinde de¤iﬂtirilmiﬂtir.
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Belediye baﬂkanl›¤›n›n sona ermesi
Madde 19- Belediye Kanunundaki hükümler sakl›
kalmak kayd›yla büyükﬂehir belediye meclisinin feshine
neden olan eylem ve iﬂlemlere kat›lan büyükﬂehir ve ilçe belediye baﬂkanlar›n›n görevlerine Dan›ﬂtay karar›yla
son verilir. (49)
Dan›ﬂmanlar
Madde 20- Nüfusu iki milyonu aﬂan büyükﬂehir belediyelerinde on, di¤er büyükﬂehir belediyelerinde beﬂi
geçmemek üzere baﬂkan dan›ﬂman› görevlendirilebilir.
Dan›ﬂman olarak görevlendirileceklerin en az dört y›ll›k
yüksek ö¤renim kurumlar›ndan mezun olmas› ﬂartt›r.
Dan›ﬂman olarak görevlendirilme, memuriyete geçiﬂ,
sözleﬂmeli veya iﬂçi statüsünde çal›ﬂma dahil, ilgililer
aç›s›ndan herhangi bir hak teﬂkil etmez. Dan›ﬂmanlar›n
görev süreleri sözleﬂme süresi ile s›n›rl›d›r. Ancak bu süre belediye baﬂkan›n›n görev süresini aﬂamaz.
Dan›ﬂmanlara, her türlü ödemeler dâhil, büyükﬂehir
belediyesi genel sekreterine ödenen brüt ayl›k miktar›n›n % 75'ini aﬂmamak üzere belediye meclisinin belirledi¤i miktarda brüt ücret ödenir.

(49) 12/11/2012 tarihli ve 6360 say›l› Kanunun 12 nci maddesiyle, bu maddede yer alan “, ilçe ve ilk kademe” ibaresi “ve ilçe” ﬂeklinde de¤iﬂtirilmiﬂtir.
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Beﬂinci Bölüm
Büyükﬂehir Belediyesi Teﬂkilât› ve Personeli
Büyükﬂehir belediyesi teﬂkilât›
Madde 21- Büyükﬂehir belediyesi teﬂkilât›; norm
kadro esaslar›na uygun olarak genel sekreterlik, daire
baﬂkanl›klar› ve müdürlüklerden oluﬂur.
Birimlerin kurulmas›, kald›r›lmas› veya birleﬂtirilmesi büyükﬂehir belediyesi meclisinin karar› ile olur.
Büyükﬂehir belediyesinde baﬂkan yard›mc›s› bulunmaz. (De¤iﬂik ikinci cümle: 24/10/2011-KHK-661/59
md.) Hizmetlerin etkili ve verimli bir ﬂekilde yürütülebilmesi için, genel sekretere yard›mc› olmak üzere,
norm kadroya uygun olarak genel sekreter yard›mc›s›
atanabilir.
Büyükﬂehir belediyesinde hizmetlerin yürütülmesi
belediye baﬂkan› ad›na onun direktifi ve sorumlulu¤u alt›nda mevzuat hükümlerine, belediyenin amaç ve politikalar›na, stratejik plân›na ve y›ll›k programlar›na uygun
olarak genel sekreter ve yard›mc›lar› taraf›ndan sa¤lan›r.
Personel istihdam›
Madde 22- Büyükﬂehir belediyesi personeli büyükﬂehir belediye baﬂkan› taraf›ndan atan›r. Personelden
müdür ve üstü unvanl› olanlar ilk toplant›da büyükﬂehir
belediye meclisinin bilgisine sunulur.
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(De¤iﬂik ikinci f›kra: 24/10/2011-KHK-661/60
md.) Genel sekreter, belediye baﬂkan›n›n teklifi üzerine
‹çiﬂleri Bakan› taraf›ndan atan›r. Genel sekreter kadrosuna
atananlar, genel idare hizmeti s›n›f›na dahil bakanl›k genel
müdürleri, genel sekreter yard›mc›s› kadrosuna atananlar
bakanl›k müstakil daire baﬂkanlar›, 1. hukuk müﬂaviri ve
daire baﬂkanl›¤› kadrosuna atananlar ise bakanl›k daire
baﬂkanlar› için ilgili mevzuat›nda öngörülen ek gösterge,
makam, görev ve temsil tazminatlar› ile 657 say›l› Devlet
Memurlar› Kanununun 152 nci maddesi uyar›nca ödenen
zam ve tazminatlardan aynen yararlan›rlar.
(Mülga üçüncü f›kra:
24/10/2011-KHK-661/60 md.)
Sözleﬂmeli ve iﬂçi statüsünde çal›ﬂanlar hariç belediye memurlar›na, baﬂar› durumlar›na göre toplam memur
say›s›n›n % 10'unu ve Devlet memurlar›na uygulanan
ayl›k katsay›n›n (30.000) gösterge rakam› ile çarp›m› sonucu bulunacak miktar› geçmemek üzere hastal›k ve y›ll›k izinleri dahil olmak üzere, çal›ﬂt›klar› sürelerle orant›l› olarak encümen karar›yla y›lda en fazla iki kez ikramiye ödenebilir.

Alt›nc› Bölüm - Malî Hükümler
Büyükﬂehir belediyesinin gelirleri
Madde 23- Büyükﬂehir belediyesinin gelirleri ﬂunlard›r:
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a) (Mülga: 2/7/2008-5779/8 md.)
b) (Mülga: 2/7/2008-5779/8 md.)
c) 2464 say›l› Belediye Gelirleri Kanununda yer alan
oran ve esaslara göre büyükﬂehir belediyesince tahsil
olunacak at yar›ﬂlar› dahil müﬂterek bahislerden elde
edilen E¤lence Vergisinin % 20’si müﬂterek bahislere konu olan yar›ﬂlar›n yap›ld›¤› yerin belediyesine, % 30’u
nüfuslar›na göre da¤›t›lmak üzere di¤er ilçe (… ) (50) belediyelerine ayr›ld›ktan sonra kalan % 50'si.
d) Büyükﬂehir belediyesine b›rak›lan sosyal ve kültürel tesisler, spor, e¤lence ve dinlenme yerleri ile yeﬂil
sahalar içinde tahsil edilecek her türlü belediye vergi, resim ve harçlar›.
e) 7 nci maddenin birinci f›kras›n›n (g) bendinde belirtilen alanlar ile bu alanlara cephesi bulunan binalar
üzerindeki her türlü ilân ve reklamlar›n vergileri ile asma, tahsis ve bak›m ücretleri.
f) 7 nci maddenin (f) bendine göre tespit edilen park
yerlerinin iﬂletilmesinden elde edilen gelirin ilçe (…) (51)
belediyelerine, nüfuslar›na göre da¤›t›lacak %50'sinden
sonra kalacak %50'si.
(50) Bu f›kralardaki “ve ilk kademe” ibareleri, 12/11/2012 tarihli ve 6360
say›l› Kanunun yay›m tarihi olan 6/12/2012 tarihinden sonraki ilk mahalli
idareler genel seçiminden sonra yürürlükten kalkmaktad›r.
(51) Bu f›kralardaki “ve ilk kademe” ibareleri, 12/11/2012 tarihli ve 6360
say›l› Kanunun yay›m tarihi olan 6/12/2012 tarihinden sonraki ilk mahalli
idareler genel seçiminden sonra yürürlükten kalkmaktad›r.
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g) Hizmetlerin büyükﬂehir belediyesi taraf›ndan yap›lmas› ﬂart›yla 2464 say›l› Belediye Gelirleri Kanununda belirtilen oran ve esaslara göre al›nacak yol, su ve kanalizasyon harcamalar›na kat›lma paylar›.
h) Kira, faiz ve ceza gelirleri.
i) Kamu idare ve müesseselerinin yard›mlar›.
j) Ba¤l› kuruluﬂlar›n kesin hesaplar›ndaki gelirleri ile
giderleri aras›nda oluﬂan fazlal›k sonucu aktar›lacak gelirler.
k) Büyükﬂehir belediyesi iktisadî teﬂebbüslerinin safi has›lât›ndan büyükﬂehir belediye meclisi taraf›ndan
belirlenecek oranda al›nan hisseler.
l) Büyükﬂehir belediyesinin taﬂ›n›r ve taﬂ›nmaz mal
gelirleri.
m) Yap›lacak hizmetler karﬂ›l›¤› al›nacak ücretler.
n) ﬁartl› ve ﬂarts›z ba¤›ﬂlar.
o) Di¤er gelirler.
(Mülga ikinci f›kra: 2/7/2008-5779/8 md.)
Büyükﬂehir belediyeleri ve ba¤l› kuruluﬂlar› ile ilçe
(…)(1) belediyeleri; tahsil ettikleri vergiler ve benzeri
malî yükümlülüklerden birbirlerine ödemeleri gereken
paylar ile su, at›k su ve do¤algaz bedellerini zaman›nda
yat›rmad›klar› takdirde, ilgili belediye veya ba¤l› kuruluﬂun talebi üzerine söz konusu tutar, ‹ller Bankas› taraf›ndan, yükümlü belediyenin genel bütçe vergi gelirleri pa134
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y›ndan kesilerek alacakl› belediyenin hesab›na aktar›l›r.
(De¤iﬂik ikinci cümle: 21/4/2005-5335/28 md.) Gecikmeden kaynaklanacak faiz ve benzeri her türlü zarar›n
tazmininden, ilgili ilçe (…) (52) belediye baﬂkan› ve sayman ﬂahsen sorumludur. Bu f›kra hükmü, ilçe (…) (53)
belediyeleri hesab›na yap›lacak her türlü aktarmalar› zaman›nda yapmayan büyükﬂehir belediye baﬂkan›, ba¤l›
kuruluﬂ genel müdürleri ve saymanlar› hakk›nda da uygulan›r.
Büyükﬂehir belediyesinin giderleri
Madde 24- Büyükﬂehir belediyesinin giderleri ﬂunlard›r:
a) Belediye hizmet binalar› ve tesislerin temini, bak›m ve onar›m› için yap›lan giderler.
b) Belediye personeline ve belediyenin seçilmiﬂ organlar›n›n üyelerine ödenen maaﬂ, ücret, ödenek, huzur
hakk›, yolluklar, hizmete iliﬂkin e¤itim ile di¤er giderler.

(52) Bu f›kradaki “veya ilk kademe” ibareleri, 12/11/2012 tarihli ve 6360 say›l› Kanunun yay›m tarihi olan 6/12/2012 tarihinden sonraki ilk mahalli idareler genel seçiminden sonra yürürlükten kalkmaktad›r.
(53) Bu f›kralardaki “ve ilk kademe” ibareleri, 12/11/2012 tarihli ve 6360
say›l› Kanunun yay›m tarihi olan 6/12/2012 tarihinden sonraki ilk mahalli
idareler genel seçiminden sonra yürürlükten kalkmaktad›r.
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c) ‹lçe, (….) (54) belediyeleri ile ba¤l› kuruluﬂlara yapacaklar› yard›mlar ve ortak proje giderleri.
d) Her türlü alt yap›, yap›m, onar›m ve bak›m giderleri.
e) Belediye zab›ta ve itfaiye hizmetleri ile di¤er görev
ve hizmetlerin yürütülmesi için yap›lacak giderler.
f) Vergi, resim, harç, kat›lma pay›, hizmet karﬂ›l›¤›
al›nacak ücretler ve di¤er gelirlerin takip ve tahsili için
yap›lacak giderler.
g) Belediyenin kuruluﬂuna kat›ld›¤› ﬂirket, kuruluﬂ
ve birliklerle ilgili ortakl›k pay› ile üyelik aidat› giderleri.
h) Mezarl›klar›n tesisi, korunmas› ve bak›m›na iliﬂkin giderler.
i) Faiz, borçlanmaya iliﬂkin di¤er ödemeler ve sigorta giderleri.
j) Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile engellilere yap›lacak sosyal hizmet ve yard›mlar. (55)

(54) Bu bentteki “ilk kademe” ibaresi, 12/11/2012 tarihli ve 6360 say›l› Kanunun yay›m tarihi olan 6/12/2012 tarihinden sonraki ilk mahalli idareler
genel seçiminden sonra yürürlükten kalkmaktad›r. Bendin mahalli idareler genel seçimine kadar yürürlükteki hali
“c) ‹lçe, ve ilk kademe belediyeleri ile ba¤l› kuruluﬂlara yapacaklar› yard›mlar ve ortak proje giderleri.” ﬂeklindedir.
(55) 25/4/2013 tarihli ve 6462 say›l› Kanunun 1 inci maddesiyle, bu bentte
yer alan “özürlülere” ibaresi “engellilere” ﬂeklinde de¤iﬂtirilmiﬂtir.
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k) Dava takip ve icra giderleri.
l) Temsil, tören, a¤›rlama ve tan›t›m giderleri.
m) Avukatl›k, dan›ﬂmanl›k ve denetim ödemeleri.
n) (‹ptal: Anayasa Mahkemesi’nin 25/1/2007 tarihli ve E.: 2004/79, K.:2007/6 say›l› Karar› ile.; Yeniden düzenleme: 12/11/2012-6360/9 md.) Bu Kanunda
büyükﬂehir belediyesine verilen görevlerle s›n›rl› olarak,
yurt içi ve yurt d›ﬂ› kamu ve özel kuruluﬂlar ve sivil toplum örgütleriyle birlikte yap›lan ortak hizmetler ve di¤er
proje giderleri.
o) Spor, sosyal, kültürel ve bilimsel etkinlikler için
yap›lan giderler.
p) Büyükﬂehir belediye hizmetleriyle ilgili olarak yap›lan kamuoyu yoklamas› ve araﬂt›rmas› giderleri.
r) Kanunla verilen görevler ve hizmetlerin yürütülmesi için yap›lan di¤er giderler.
Büyükﬂehir belediye bütçesi
Madde 25- Büyükﬂehir belediye bütçesi ile ilçe (…)
belediyelerinden gelen bütçeler büyükﬂehir belediye
meclisine sunulur ve büyükﬂehir belediye meclisince ya(56)

(56) Bu f›kralardaki “ve ilk kademe” ibareleri, 12/11/2012 tarihli ve 6360
say›l› Kanunun yay›m tarihi olan 6/12/2012 tarihinden sonraki ilk mahalli
idareler genel seçiminden sonra yürürlükten kalkmaktad›r.
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t›r›m ve hizmetler aras›nda bütünlük sa¤layacak biçimde aynen veya de¤iﬂtirilerek kabul edilir.
Büyükﬂehir ve ilçe belediye bütçeleri, büyükﬂehir
belediye meclisinde ayn› toplant› döneminde ve birlikte
görüﬂülerek karara ba¤lan›r ve tek bütçe hâlinde bast›r›l›r. (57)
Büyükﬂehir belediye meclisi, ilçe (…) (58) belediyelerinin bütçelerini kabul ederken;
a) Bütçe metnindeki kanun, tüzük ve yönetmeliklere ayk›r› madde ve ibareleri ç›karmaya veya de¤iﬂtirmeye,
b) Belediyenin tahsile yetkili olmad›¤› gelirleri ç›karmaya, kanunî s›n›rlar üzerinde veya alt›nda belirlenmiﬂ
olan vergi ve harçlar›n oran ve miktarlar›n› kanunda öngörülen s›n›rlar›na çekmeye,
c) Kesinleﬂmiﬂ belediye borçlar› için bütçeye konulmas› gerekip de konulmam›ﬂ ödene¤i eklemeye,
d) Ortak yat›r›m program›na al›nan yat›r›mlar için
gerekli ödene¤i eklemeye,
yetkilidir.
(57) 12/11/2012 tarihli ve 6360 say›l› Kanunun 12 nci maddesiyle, bu f›krada
yer alan “Büyükﬂehir, ilçe ve ilk kademe” ibaresi “Büyükﬂehir ve ilçe” ﬂeklinde de¤iﬂtirilmiﬂtir.
(58) Bu f›kralardaki “ve ilk kademe” ibareleri, 12/11/2012 tarihli ve 6360
say›l› Kanunun yay›m tarihi olan 6/12/2012 tarihinden sonraki ilk mahalli
idareler genel seçiminden sonra yürürlükten kalkmaktad›r.
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Büyükﬂehir belediye meclisince ilçe (…) (59) belediye bütçelerinde yap›lan de¤iﬂikliklere karﬂ› on gün içinde Dan›ﬂtaya itiraz edilebilir. Dan›ﬂtay, itiraz› otuz gün
içinde karara ba¤lar.
Bütçenin haz›rlanmas› ve uygulanmas›na iliﬂkin di¤er hususlarda Belediye Kanunu hükümleri uygulan›r.
ﬁirket kurulmas›
Madde 26- (De¤iﬂik: 29/3/2011-6215/21 md.) (60)
Büyükﬂehir belediyesi kendisine verilen görev ve
hizmet alanlar›nda, ilgili mevzuatta belirtilen usullere
göre sermaye ﬂirketleri kurabilir. Genel sekreter ile belediye ve ba¤l› kuruluﬂlar›nda yöneticilik s›fat›n› haiz personel bu ﬂirketlerin yönetim ve denetim kurullar›nda görev alabilirler. Büyükﬂehir belediyesi, mülkiyeti veya tasarrufundaki hafriyat sahalar›n›, toplu ulaﬂ›m hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini iﬂletebilir; ya da bu yerlerin belediye veya ba¤l› kuruluﬂlar›n›n % 50’sinden fazlas›na ortak oldu¤u ﬂirketler ile bu
ﬂirketlerin % 50’sinden fazlas›na ortak oldu¤u ﬂirketlere,
(59) Bu f›kralardaki “ve ilk kademe” ibareleri, 12/11/2012 tarihli ve 6360
say›l› Kanunun yay›m tarihi olan 6/12/2012 tarihinden sonraki ilk mahalli
idareler genel seçiminden sonra yürürlükten kalkmaktad›r.
(60) 12/4/2011 tarihli ve 27903 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan
29/3/2011 tarihli ve 6215 say›l› Kanunun hükmü olan bu madde metni,
13/4/2011 tarihli ve 27904 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan düzeltmesiyle
birlikte iﬂlenmiﬂtir.
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8/9/1983 tarihli ve 2886 say›l› Devlet ‹hale Kanunu hükümlerine tabi olmaks›z›n belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle iﬂletilmesini devredebilir. (Ek cümle: 12/11/2012-6360/10 md.) Ancak, bu yerlerin belediye ﬂirketlerince üçüncü kiﬂilere devri 2886 say›l› Kanun hükümlerine tabidir.

Yedinci Bölüm - Çeﬂitli Hükümler
Belediyeler aras› hizmet iliﬂkileri ve koordinasyon
Madde 27- (De¤iﬂik birinci f›kra: 12/11/20126360/11 md.) Büyükﬂehir kapsam›ndaki belediyeler
aras›nda hizmetlerin yerine getirilmesi bak›m›ndan
uyum ve koordinasyon, büyükﬂehir belediyesi taraf›ndan sa¤lan›r. Büyükﬂehir belediyesi ile ilçe belediyeleri
veya ilçe belediyelerinin kendi aralar›nda hizmetlerin
yürütülmesiyle ilgili ihtilaf ç›kmas› durumunda, büyükﬂehir belediye meclisi yönlendirici ve düzenleyici kararlar almaya yetkilidir.
(…) (61) büyükﬂehir belediyelerinde meydan, bulvar,
(61) Bu f›kradaki “yeni kurulan” ibaresi, 12/11/2012 tarihli ve 6360 say›l›
Kanunun yay›m tarihi olan 6/12/2012 tarihinden sonraki ilk mahalli idareler genel seçiminden sonra yürürlükten kalkmaktad›r. F›kran›n mahalli
idareler genel seçimine kadar yürürlükteki hali “Yeni kurulan büyükﬂehir
belediyelerinde meydan, bulvar, cadde, yol, sokak, park, spor ve kültürel
tesislerin büyükﬂehir belediyesi ile büyükﬂehir kapsam›ndaki di¤er belediyeler aras›nda da¤›l›m›na iliﬂkin esaslar büyükﬂehir belediye meclisi taraf›ndan belirlenir.” ﬂeklindedir.
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cadde, yol, sokak, park, spor ve kültürel tesislerin büyükﬂehir belediyesi ile büyükﬂehir kapsam›ndaki di¤er
belediyeler aras›nda da¤›l›m›na iliﬂkin esaslar büyükﬂehir belediye meclisi taraf›ndan belirlenir.
Büyükﬂehir belediyesi mücavir alanlar›n›n ilçe (…)
belediyeleri aras›ndaki bölüﬂümü büyükﬂehir belediye meclisince yap›l›r.
(62)

Büyükﬂehir belediyesi, 7 nci maddede say›lan hizmetleri, malî ve teknik imkânlar› çerçevesinde, nüfus ve
hizmet alanlar›n› dikkate alarak, bu hizmetlerden yararlanacak büyükﬂehir kapsam›ndaki di¤er belediyeler aras›nda dengeli olarak yürütmek zorundad›r. ‹lçe (…) (63)
belediyelerine ait görevlerden bir veya birkaç›, bedeli
kendileri taraf›ndan karﬂ›lanmak ve istekte bulunmak
kayd›yla, büyükﬂehir belediye meclisinin karar›na dayanarak, ortaklaﬂa veya bizzat büyükﬂehir belediyesi taraf›ndan yap›labilir. (64)

(62) Bu f›kralardaki “ve ilk kademe” ibareleri, 12/11/2012 tarihli ve 6360
say›l› Kanunun yay›m tarihi olan 6/12/2012 tarihinden sonraki ilk mahalli
idareler genel seçiminden sonra yürürlükten kalkmaktad›r.
(63) Bu f›kradaki “veya ilk kademe” ibareleri, 12/11/2012 tarihli ve 6360 say›l› Kanunun yay›m tarihi olan 6/12/2012 tarihinden sonraki ilk mahalli idareler genel seçiminden sonra yürürlükten kalkmaktad›r.
(64) Bu f›kralardaki “ve ilk kademe” ve “veya ilk kademe” ibareleri,
12/11/2012 tarihli ve 6360 say›l› Kanunun yay›m tarihi olan 6/12/2012 tarihinden sonraki ilk mahalli idareler genel seçiminden sonra yürürlükten
kalkmaktad›r.
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Büyükﬂehir belediyesi, ilçe (…) (65) belediyeleri ile
ortak projeler geliﬂtirebilir ve yat›r›m yapabilir. Büyükﬂehir belediyesi, kesinleﬂmiﬂ en son y›l bütçe gelirinin %
10’unu aﬂmamak ve bütçede ödene¤i ayr›lm›ﬂ olmak ﬂart›yla, ilgili belediyenin yat›r›m program›nda yer alan
projelerin finansman› için büyükﬂehir belediye baﬂkan›n›n teklifi ve meclisin karar›yla ilçe ve ilk kademe belediyelerine malî ve aynî yard›m yapabilir. (66)
Büyükﬂehir belediyesi ile ba¤l› kuruluﬂlar›, belediye
baﬂkan›n›n onay› ile birbirlerinin nakit ihtiyac›n› karﬂ›layabilir. Bu ﬂekildeki ödünç vermelerde faiz uygulanmaz.
Yap›lacak herhangi bir yat›r›m›n büyükﬂehir belediyesi ile ba¤l› kuruluﬂlar›ndan bir veya birkaç›n› ayn› anda ilgilendirdi¤i ve tek elden yap›lmas›n›n maliyetleri
düﬂürece¤inin anlaﬂ›ld›¤› durumlarda, büyükﬂehir belediye meclisi, yat›r›m› kuruluﬂlardan birinin yapmas›na
karar verebilir. Bu takdirde yat›r›m›n ilgili di¤er kurumu
ilgilendiren k›sm›na ait harcama tutar› o kurumun hesab›nda borç, yat›r›mc› kuruluﬂ hesab›nda alacak olarak
gösterilir.
(65) Bu f›kralardaki “ve ilk kademe” ibareleri, 12/11/2012 tarihli ve 6360
say›l› Kanunun yay›m tarihi olan 6/12/2012 tarihinden sonraki ilk mahalli
idareler genel seçiminden sonra yürürlükten kalkmaktad›r.
(66) Bu f›krada yer alan “% 3’ünü” ibaresi 21/4/2005 tarihli ve 5335 say›l›
Kanunun 28 inci maddesiyle “% 10’unu” olarak de¤iﬂtirilmiﬂ ve metne iﬂlenmiﬂtir. Bu f›kralardaki “ve ilk kademe” ibareleri, 12/11/2012 tarihli ve
6360 say›l› Kanunun yay›m tarihi olan 6/12/2012 tarihinden sonraki ilk mahalli idareler genel seçiminden sonra yürürlükten kalkmaktad›r.
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(Ek f›kra: 12/11/2012-6360/11 md.) ‹mar mevzuat› uyar›nca belediyelerin otoparkla ilgili olarak elde ettikleri gelirler tahsil tarihinden itibaren k›rkbeﬂ gün içinde
büyükﬂehir belediyesine aktar›l›r. Büyükﬂehir belediyeleri bu geliri tasdikli plan ve beﬂ y›ll›k imar program›na
göre haz›rlanan kamulaﬂt›rma projesi karﬂ›l›¤›nda otopark tesisi için gerekli arsa al›mlar› ile bölge ve genel
otoparklar›n inﬂas›nda kullan›r. Bu gelirler bu f›krada
belirtilen amaç d›ﬂ›nda kullan›lamaz.
Di¤er hükümler (67)
Madde 28- Belediye Kanunu ve di¤er ilgili Kanunlar›n bu kanuna ayk›r› olmayan hükümleri ilgisine göre
büyükﬂehir ve ilçe belediyeleri hakk›nda da uygulan›r.
De¤iﬂtirilen hükümler
Madde 29-30- (18.1.1984 tarihli ve 2972 say›l›
Mahallî ‹dareler ile Mahalle Muhtarl›klar› ve ‹htiyar
Heyetleri Seçimi Hakk›nda Kanun ile ilgili olup yerine iﬂlenmiﬂtir.)
Yürürlükten kald›r›lan hükümler
Madde 31- 27.6.1984 tarihli ve 3030 say›l› Büyük
ﬁehir Belediyelerinin Yönetimi Hakk›nda Kanun Hük-

(67) 12/11/2012 tarihli ve 6360 say›l› Kanunun 12 nci maddesiyle, bu maddede yer alan “büyükﬂehir” ibaresinden sonra gelen “, büyükﬂehir ilçe ve
ilk kademe” ibaresi “ve ilçe” ﬂeklinde de¤iﬂtirilmiﬂtir.
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münde Kararnamenin De¤iﬂtirilerek Kabulü Hakk›nda
Kanun ile ayn› Kanunun ek ve de¤iﬂiklikleri; 9.8.1983
tarihli ve 2872 say›l› Çevre Kanununun 24 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (a) bendinin üçüncü paragraf› yürürlükten kald›r›lm›ﬂt›r.
(Ek f›kra: 30/12/2004 – 5281/40 md.) Kanunlarda
ve di¤er mevzuatta, 27.6.1984 tarihli ve 3030 say›l› Büyük ﬁehir Belediyelerinin Yönetimi Hakk›nda Kanun
Hükmünde Kararnamenin De¤iﬂtirilerek Kabulü Hakk›nda Kanun ile de¤iﬂikliklerine yap›lan at›flar bu Kanuna yap›lm›ﬂ say›l›r.
Ek Madde 1- (Ek:1/7/2005-5378/40 md.)
Büyükﬂehir belediyelerinde engellilerle ilgili bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme, dan›ﬂmanl›k,
sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri vermek üzere engelli hizmet birimleri oluﬂturulur. Bu birimler, faaliyetlerini engellilere hizmet amac›yla kurulmuﬂ vak›f,
dernek ve bunlar›n üst kuruluﬂlar›yla iﬂbirli¤i hâlinde
sürdürürler. Engelli hizmet birimlerinin kuruluﬂ, görev,
yetki, sorumluluk ve iﬂleyiﬂine iliﬂkin usûl ve esaslar
Özürlüler ‹daresi Baﬂkanl›¤›n›n görüﬂü al›narak ‹çiﬂleri
Bakanl›¤›nca haz›rlanacak yönetmelikle belirlenir. (68)

(68) 25/4/2013 tarihli ve 6462 say›l› Kanunun 1 inci maddesiyle, bu f›krada
yer alan “özürlülerle”, “özürlü”, “özürlülere” ve “Özürlü” ibareleri s›ras›yla
“engellilerle”, “engelli”, “engellilere” ve “Engelli”, ﬂeklinde de¤iﬂtirilmiﬂtir.
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Ek Madde 2- (Ek: 6/3/2007-5594/1 md.)
Birleﬂme, kat›lma veya geçici 2 nci madde gere¤ince
büyükﬂehir belediyesi s›n›rlar›na giren belediyelerin yürütmekte oldu¤u su, kanalizasyon, kat› at›k, ulaﬂ›m, her
çeﬂit yolcu ve yük terminalleri, toptanc› halleri, mezbaha, mezarl›k ve itfaiye hizmetlerine iliﬂkin olmak üzere
bina, tesis, araç, gereç, taﬂ›n›r ve taﬂ›nmaz mallar› ve bu
hizmetlerin yerine getirilmesine yönelik yat›r›m, alacak
ve borçlar› büyükﬂehir belediyesine veya ilgili ba¤l› kuruluﬂuna devredilir.
Bu maddenin birinci f›kras›nda belirtilen hizmet
alanlar›nda Devlet memuru olarak çal›ﬂmakta olanlar
kadrolar›yla birlikte, 5393 say›l› Belediye Kanununun
49 uncu maddesinin üçüncü f›kras›na göre sözleﬂmeli
personel statüsünde çal›ﬂmakta olanlar ise bu ﬂekilde çal›ﬂmalar›na esas teﬂkil eden kadrolar ile birlikte büyükﬂehir belediyesine veya ilgili ba¤l› kuruluﬂuna devredilir.
Devredilen personelin ayl›k, ek gösterge, her türlü zam
ve tazminatlar› ile di¤er malî haklar›n›n ödenmeye devam olunmas›, atanma ve kadro unvanlar›n›n yeniden
düzenlenmesinde 5393 say›l› Kanunun 50 nci maddesi
hükümleri uygulan›r.
Bu maddenin birinci f›kras›nda belirtilen hizmet
alanlar›nda ilgili mevzuat› uyar›nca ihdas› ya da vizesi
yap›lm›ﬂ sürekli iﬂçi kadrolar›nda veya geçici iﬂ pozisyonlar›nda 4857 say›l› ‹ﬂ Kanununa göre çal›ﬂmakta
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olanlar ise mevcut kadro ve pozisyonlar› ile birlikte büyükﬂehir belediyesine veya ilgili ba¤l› kuruluﬂuna devredilir. Devredilen iﬂçilerin ücret ile di¤er malî ve sosyal
haklar›, devir iﬂleminden önce haklar›nda uygulanmakta olan toplu iﬂ sözleﬂmesi veya bireysel iﬂ sözleﬂmesi hükümlerine göre belirlenmeye devam olunur. Pozisyon
de¤iﬂikli¤i hali dahil yap›lacak bu devir iﬂlemi, ücret ile
di¤er malî ve sosyal haklarda de¤iﬂiklik yap›lmas›na hak
kazand›rmaz ve baﬂka bir toplu iﬂ sözleﬂmesinin uygulanmas›n› isteme hakk›n› vermez. Devir iﬂleminden
sonra yap›lacak toplu iﬂ sözleﬂmelerine ise bu iﬂçilerin
mevcut ücret ile di¤er malî haklar›nda di¤er iﬂçiler için
kararlaﬂt›r›lacak art›ﬂ oran› veya miktar›n› geçecek ﬂekilde art›ﬂ öngören ya da di¤er iﬂçilerden farkl› yeni malî
ve sosyal haklar verilmesini sa¤layacak hükümler konulamaz.
Bu madde uyar›nca personel devri yap›lan büyükﬂehir belediyesinin talebi üzerine, büyükﬂehir belediyesinin veya ba¤l› kuruluﬂun norm kadro alt grubunu veya
bulundu¤u alt grup itibar›yla ihdas edilebilecek kadro
say›lar›n›, devir iﬂlemini takip eden bir y›l içerisinde tekrar belirlemeye ‹çiﬂleri Bakanl›¤› yetkilidir.
Bu madde kapsam›nda yap›lacak devir iﬂlemleri, söz
konusu belediyelerin temsiline imkân verecek ﬂekilde
valiliklerce teﬂekkül ettirilecek komisyonlarca yürütülür.
Daha önce yap›lan devirler hariç olmak üzere, devir
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iﬂlemleri bu maddenin yay›m› tarihinden itibaren alt› ay
içinde tamamlan›r. Devir iﬂlemleri kesinleﬂene kadar söz
konusu hizmetler, ilgili belediyesince yürütülmeye devam olunur.
Büyükﬂehir belediyesi s›n›rlar›na giren belediyelerin,
kanunlar›n verdi¤i yetkiye dayanarak yürütmekte olduklar› toplu taﬂ›ma ve ulaﬂ›m hizmetlerinin, gerçek ve
tüzel kiﬂilere yapt›r›lmas› amac›yla verilen ruhsat, imtiyaz sözleﬂmesi ve ulaﬂ›m araçlar› kira sözleﬂmesi, ruhsatta öngörülen süre ve sahip olduklar› hat güzergâh› ile s›n›rl› olmak ﬂart›yla herhangi bir iﬂleme gerek kalmaks›z›n büyükﬂehir belediyesi toplu taﬂ›m ve ulaﬂ›m sistemine dahil edilir.
Geçici Madde 1- Büyükﬂehir belediyeleri, bu Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten itibaren en geç iki y›l içinde büyükﬂehrin 1/25.000 ölçekli naz›m imar plânlar›n›
yapar veya yapt›r›r.
Geçici Madde 2- Bu Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihte; büyükﬂehir belediye s›n›rlar›, ‹stanbul ve Kocaeli ilinde, il mülkî s›n›r›d›r. Di¤er büyükﬂehir belediyelerinde, mevcut valilik binas› merkez kabul edilmek ve
il mülkî s›n›rlar› içinde kalmak ﬂart›yla, nüfusu bir milyona kadar olan büyükﬂehirlerde yar›çap› yirmi kilometre, nüfusu bir milyondan ik imilyona kadar olan
büyükﬂehirlerde yar›çap› otuz kilometre, nüfusu iki
milyondan fazla olan büyükﬂehirlerde yar›çap› elli kilo147
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metre olan dairenin s›n›r› büyükﬂehir belediyesinin s›n›r›n› oluﬂturur.
(Mülga ikinci f›kra: 6/3/2008-5747/3 md.)
Bu s›n›rlar içinde kalan köylerin tüzel kiﬂili¤i sona
ererek mahalleye dönüﬂür. Bu ﬂekilde oluﬂan mahallelerin kat›laca¤› ilçe veya ilk kademe belediyesi, büyükﬂehir belediye meclisince belirlenir. Orman köylerinin tüzel kiﬂili¤i devam eder. Ancak ormanlarla ilgili di¤er kanun hükümleri sakl› kalmak üzere bu köyler imar bak›m›ndan büyükﬂehir belediyesinin mücavir alan› say›l›rlar. Bu köylerde su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütme görev ve yetkisi ilgili büyükﬂehir belediyesine ba¤l›
su ve kanalizasyon idaresine aittir.
Birinci f›kra gere¤ince büyükﬂehir belediyesi kapsam›na al›nan ilçelerin mülkî s›n›rlar› içinde kalan belediye ve köyler ile, büyükﬂehir belediyesi kapsam›na al›nan
belediyelerin mücavir alan s›n›rlar› içerisinde bulunan
köylerden; birinci f›krada belirtilen mesafelerin d›ﬂ›nda
kalan belediye ve köyler, bu Kanunun yay›m› tarihinden
itibaren alt› ay içinde belediye meclisi veya köy ihtiyar
heyetinin talebi üzerine büyükﬂehir belediye meclisinin
karar› ve ‹çiﬂleri Bakanl›¤›n›n onay› ile baﬂka bir iﬂleme
gerek kalmaks›z›n büyükﬂehir belediye s›n›rlar› içine al›nabilir. Bu köylerin mahalle olarak hangi ilçe veya ilk
kademe belediyesine kat›lacaklar› ayn› meclis karar›nda
gösterilir.
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Birinci f›kra gere¤ince büyükﬂehir kapsam›na al›nan
belediyelerin s›n›rlar›nda yerleﬂim düzeni gerekleri dikkate al›narak bu Kanunun yay›m› tarihinden itibaren bir
sene içinde büyükﬂehir belediye meclisinin talebi üzerine ‹çiﬂleri Bakanl›¤›nca gerekli de¤iﬂiklikler yap›labilir.
Büyükﬂehir belediye s›n›rlar›na al›nan belediyelerin
organlar› büyükﬂehir belediyesi ilçe veya ilk kademe belediyesi organlar›; köy muhtar ve ihtiyar heyeti ise mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti olarak ilk mahalli idareler
genel seçimine kadar görevlerine devam ederler.
Tüzel kiﬂili¤i kalkan köylerin malvarl›klar› hak, alacak ve borçlar› mahalle olarak kat›ld›klar› belediyeye
devredilir.
Büyükﬂehir belediye kapsam›na al›nma nedeniyle
meydana gelecek mülki s›n›r de¤iﬂiklikleri kat›lma durumuna uygun olarak 5442 say›l› ‹l ‹daresi Kanunu hükümlerine göre çözülür.
Geçici Madde 3- (De¤iﬂik birinci f›kra:
26/12/2006-5568/6 md.) Büyükﬂehir belediyeleri ve
bunlara ba¤l› kuruluﬂlar ile sermayesinin % 50’sinden
fazlas› büyükﬂehir belediyelerine ait ﬂirketlerin;
31/12/2004 tarihi itibar›yla kamu kurum ve kuruluﬂlar›ndan olan kamu ve özel hukuka tâbi alacaklar›, bunlar›n di¤er kamu kurum ve kuruluﬂlar›na olan borçlar›na
karﬂ›l›k olmak üzere, 28/2/2007 tarihine kadar takas ve
mahsup edilir. Bu süreyi 31/3/2007 tarihine kadar uzat149
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maya, Hazine Müsteﬂarl›¤›n›n ba¤l› bulundu¤u Bakan
yetkilidir. Bu madde kapsam›ndaki alacak ve borç ifadesi bu alacak ve borçlara iliﬂkin fer’ileri ve cezalar› da
kapsar.
Yukar›daki f›kra kapsam›nda yer alan kuruluﬂlar›n
takas ve mahsup iﬂlemine konu olan veya olmayan borçlar›, genel bütçe vergi gelirlerinden her ay ayr›lacak paylar›n›n % 40’›n› geçmemek üzere kesinti yap›larak tahsil
edilir. (69) (1)
Bu maddeye göre yap›lacak takas, mahsup ve kesinti iﬂlemleri y›l› bütçe kanunlar› ile iliﬂkilendirilmeksizin
ilgili kuruluﬂ ile uzlaﬂma komisyonu taraf›ndan belirlenir; Hazine Müsteﬂarl›¤›n›n ba¤l› oldu¤u Bakan›n önerisi üzerine Bakanlar Kurulu taraf›ndan karara ba¤lan›r.
Bakanlar Kurulu, ilgili kuruluﬂlar›n borç ödeme kapasitelerini de dikkate alarak ödenecek tutarlar› taksitlendirmeye, taksitlendirilen k›sma Kanunun yay›m›n› izleyen
günden itibaren zam ve faiz uygulatmamaya, bu borçlar›n fer’i ve cezalar›n› geçmemek üzere indirim yapmaya
yetkilidir. (1)

(69) 21/4/2005 tarihli ve 5335 say›l› Kanunun 28 inci maddesiyle ikinci
f›krada geçen “mahsup” ibaresi, “takas ve mahsup”, üçüncü f›kras›nda
geçen “mahsup ve kesinti iﬂlemleri” ibaresi, “takas, mahsup ve kesinti
iﬂlemleri” ﬂeklinde de¤iﬂtirilmiﬂ dördüncü f›kraya “Say›ﬂtay Baﬂkanl›¤›”
ibaresinden sonra gelmek üzere “Sosyal Sigortalar Kurumu Baﬂkanl›¤›”
ibaresi eklenmiﬂtir.
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(Ek f›kra: 26/12/2006-5568/6 md.) Bu madde uyar›nca takas, mahsup ve kesinti iﬂlemine tâbi tutulan borç
ve alacaklar için ilgili kanunlarda öngörülen zamanaﬂ›m›
süreleri iﬂlemez.
(Ek f›kra: 21/4/2005-5335/28 md.) ‹lgili kuruluﬂun uzlaﬂma ve hacizlerin kald›r›lmas›na dair baﬂvurusunun uzlaﬂma komisyonunca kabul edilmesini müteakip
31.12.2004 tarihinden önceki borçlar için tatbik edilen
hacizler kald›r›l›r.
Uzlaﬂma komisyonu Hazine Müsteﬂarl›¤›n›n ba¤l›
oldu¤u Bakan taraf›ndan görevlendirilecek bir baﬂkan ile
‹çiﬂleri Bakanl›¤›, Maliye Bakanl›¤›, Devlet Planlama Teﬂkilat› Müsteﬂarl›¤›, Hazine Müsteﬂarl›¤›, Say›ﬂtay Baﬂkanl›¤›, Sosyal Sigortalar Kurumu Baﬂkanl›¤› ve ‹ller Bankas›ndan birer temsilciden oluﬂur. Büyükﬂehir belediyeleri
için ayr›ca uzlaﬂma komisyonu kurulmaz. Belediyeler
için kurulan komisyon büyükﬂehir belediyeleri için de
görev yapar. (1)
Geçici Madde 4- Bu Kanunun yay›m› tarihinde profesyonel spor kulüplerinin baﬂkanl›¤›n› yapan veya yönetiminde bulunan belediye baﬂkanlar›, en geç 1.1.2005
tarihine kadar bu kulüplerin baﬂkanl›¤›ndan ve yönetimindeki görevlerinden ayr›l›rlar.
Geçici Madde 5 – (Ek: 26/12/2006-5568/7 md.;
Mülga: 28/1/2010-5951/13 md.)

151

GÜNEYDO⁄U ANADOLU BÖLGES‹ BELED‹YELER B‹RL‹⁄‹

Yürürlük
Madde 32- Bu Kanunun 23 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (b) bendi 1.1.2005 tarihinde, ayn› maddenin ikinci f›kras› yay›m›n› izleyen ay baﬂ›nda, di¤er maddeleri ise yay›m› tarihinde yürürlü¤e girer.
Yürütme
Madde 33- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu
yürütür.
5216 Say›l› Kanuna ‹ﬂlenemeyen Hükümler
1- 2/7/2005 tarihli ve 5390 say›l› Kanunun hükmüdür:
GEÇ‹C‹ MADDE- 5216 say›l› Kanunun geçici 2
nci maddesinin birinci f›kras› gere¤ince büyükﬂehir belediyesi kapsam›na al›nan ilçelerin mülkî s›n›rlar› içinde
kalan, ancak ayn› f›krada belirtilen s›n›rlar d›ﬂ›nda olan
belediye ve köyler, bu Kanunun yay›m› tarihinden itibaren iki y›l içinde belediye meclisi veya köy ihtiyar heyetinin talebi üzerine büyükﬂehir belediye meclisinin
karar› ve ‹çiﬂleri Bakanl›¤›n›n onay› ile baﬂka bir iﬂleme
gerek kalmaks›z›n büyükﬂehir belediye s›n›rlar› içine
al›nabilir. Bu köylerin mahalle olarak hangi ilçe veya ilk
kademe belediyesine kat›lacaklar› ayn› meclis karar›nda
gösterilir.
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5216 say›l› Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci f›kras› gere¤ince merkezleri büyükﬂehir belediyesi s›n›rlar› d›ﬂ›nda kalan ilçelerin, büyükﬂehir belediye s›n›rlar› içine giren belediye ve köyleri, bu Kanunun yay›m›
tarihinden itibaren iki y›l içinde belediye meclisi veya
mahalle ihtiyar heyetinin karar› ve büyükﬂehir belediye
meclisinin görüﬂü üzerine ‹çiﬂleri Bakanl›¤›n›n onay› ile
baﬂka bir iﬂleme gerek kalmaks›z›n, eski statüleriyle, büyükﬂehir belediye s›n›rlar› d›ﬂ›na ç›kar›labilir.
5216 say›l› Kanunun geçici 2 nci maddesine göre
büyükﬂehir s›n›rlar› içinde kalan orman köylerinin tüzel
kiﬂili¤i devam eder. Ancak ormanlarla ilgili di¤er kanun
hükümleri sakl› kalmak üzere bu köyler imar bak›m›ndan büyükﬂehir belediyesinin mücavir alan› say›l›rlar.
Bu köylerde su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütme
görev ve yetkisi ilgili büyükﬂehir belediyesine ba¤l› su ve
kanalizasyon idaresine aittir. Bu tür hizmetler karﬂ›l›¤›
orman köylerinde yaﬂayan nüfusa göre genel bütçeden
al›nacak ‹ller Bankas› pay› ilgili büyükﬂehir belediyesine
aktar›l›r.
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5216 SAYILI KANUNA EK VE
DE⁄‹ﬁ‹KL‹K GET‹REN MEVZUATIN
YÜRÜRLÜ⁄E G‹R‹ﬁ TAR‹H‹N‹ GÖSTER‹R L‹STE
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BELED‹YE MECL‹S‹
ÇALIﬁMA YÖNETMEL‹⁄‹
Birinci Bölüm
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan›mlar
Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeli¤in amac›; belediye meclisinin çal›ﬂma usul ve esaslar›n› düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik belediye meclisinin, meclis baﬂkanl›k divan›n›n, meclis ihtisas ve denetim komisyonlar›n›n çal›ﬂma usul ve esaslar›n› kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik, 3/7/2005 tarihli ve 5393
say›l› Belediye Kanununun 19 uncu maddesine dayan›larak haz›rlanm›ﬂt›r.
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Tan›mlar
Madde 4- Yönetmelikte geçen;
Kanun: 5393 say›l› Belediye Kanunu,
Meclis: Belediye meclisini,
Encümen: Belediye encümenini,
Baﬂkan: Belediye meclisi baﬂkan›n›,
Baﬂkanl›k divan›: Meclis baﬂkan›, meclis birinci ve
ikinci baﬂkan vekilleri ile katip üyeleri,
Komisyon: ‹htisas komisyonlar›n› ve denetim komisyonunu,
Dönem: Belediye meclisinin 1 Ocak ile 31 Aral›k tarihleri aras›n› kapsayan bir y›ll›k çal›ﬂma süresini,
Toplant›: Meclisin bir ay içinde yapt›¤› birleﬂimlerin
tamam›n›,
Birleﬂim: Meclisin bir gün içinde yapt›¤› oturumlar›n tamam›n›,
Oturum: Bir birleﬂimin ara ile bölünen k›s›mlardan
her birini,
Salt ço¤unluk: Belli say›n›n yar›s›ndan az olmayan
ço¤unlu¤u,
Nisbî ço¤unluk: Ayn› yöndeki oylar›n, di¤er oy topluluklar›ndan fazla olmas› durumunu,
Nitelikli ço¤unluk: Kanunun belli durumlarda ara156
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d›¤› üçte iki veya dörtte üç gibi belirli bir ço¤unlu¤u,
Oybirli¤i: Meclis toplant›s›nda bütün oylar›n ayn›
yönde olmas› durumunu,
Oyçoklu¤u: Meclis toplant›s›nda oylar›n ayn› yönde
olmamas› durumunu ifade eder.

‹kinci Bölüm - Toplant› Usul ve Esaslar›
Meclisin ilk toplant›s›
Madde 5- Meclis, mahalli idareler seçim sonuçlar›n›n ilân›n› takip eden beﬂinci gün belediye baﬂkan›n›n
baﬂkanl›¤›nda kendili¤inden toplan›r. Baﬂkan taraf›ndan
meclisin en genç iki üyesi geçici kâtip olarak davet olunur. Baﬂkanl›kça yoklama yap›larak salt ço¤unlu¤un
mevcut oldu¤u tespit edildikten sonra meclis, birinci ve
ikinci baﬂkan vekillerini, en az iki kâtip üyeyi seçer. Kâtip üyeler seçildikten sonra en genç iki üye yerlerini seçilmiﬂ kâtip üyelere b›rak›rlar.
Ayr›ca, bu toplant›da encümene üye seçimi, il ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000 in üzerindeki belediyelerde plân ve bütçe komisyonuna, imar ve bay›nd›rl›k
komisyonuna ve di¤er komisyonlara gerekirse üye seçimi yap›l›r.
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Meclis toplant›lar›
Madde 6- Meclis toplant›s› her ay›n ilk haftas› baﬂlat›l›r ve ara verilmeden tamamlan›r. Ancak ilk haftan›n
tamam›n›n resmi tatile rastlamas› halinde takip eden ilk
çal›ﬂma günü toplant› günü olarak belirlenebilir. Resmi
tatile rastlayan günlerde çal›ﬂmaya ara verilebilir.
Meclis, toplant›lar›n haftan›n hangi günü yap›laca¤›n› genel olarak belirleyebilece¤i gibi, her toplant›n›n sonunda gelecek ay toplant›s›n›n hangi gün yap›laca¤›n› da
kararlaﬂt›rabilir. Meclisin bu konuda karar almamas› halinde toplant› günü baﬂkan taraf›ndan tayin edilir.
Büyükﬂehir belediye meclisi her ay›n ikinci haftas›
toplan›r. ‹lçe ve ilk kademe belediye meclisi toplant›lar›
büyükﬂehir belediye meclisi toplant›s›ndan önce bitirilecek ﬂekilde düzenlenir.
Meclis, baﬂkanl›k divan›, encümen ve denetim komisyonu üyeli¤i seçiminin yap›laca¤›, faaliyet raporu,
bütçe ve kesin hesab› ile belli bir ayda görüﬂülmesi zorunlu olan konular›n görüﬂülece¤i aylar›n d›ﬂ›nda bir ay
tatil karar› alabilir.
Toplant› süresi bütçenin görüﬂüldü¤ü toplant›larda
yirmi, di¤er toplant›larda beﬂ günü aﬂamaz. Bu süreler
uzat›lamayaca¤› gibi ola¤anüstü toplant› da yap›lamaz.
Görüﬂülecek konu bulunmad›¤› takdirde meclis
gündemsiz olarak toplant›ya ça¤›r›l›r. Birleﬂim aç›ld›ktan
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sonra üyeler taraf›ndan da gündem konusu önerilmedi¤i takdirde toplant› kapat›l›r. Bu gün için de meclis üyelerine huzur hakk› ödenir.
Toplant› yeri
Madde 7- Meclis toplant›lar› meclis toplant› salonu
olarak belirlenen yerde yap›l›r. Toplant›n›n bu yer d›ﬂ›nda yap›lmas›n›n zorunlu oldu¤u durumlarda, toplant›
gününden en az üç gün önceden üyelere bildirilmek ve
belediye s›n›rlar› içerisinde olmak kayd›yla baﬂkan›n belirledi¤i yerde toplant› yap›labilir. Bu ﬂekildeki toplant›n›n yeri ve zaman› gündemin duyurulmas›ndaki usullerle belde halk›na duyurulur.
Toplant› gündemi ve duyurulmas›
Madde 8- Gündem, belediye baﬂkan› taraf›ndan belirlenir ve toplant› günü de belirtilerek üyelere en az üç
gün önceden bildirilir. Üç günün hesab›nda duyuru günü ile toplant› günü hesaba kat›lmaz. Meclis üyelerine
bildirim, imza karﬂ›l›¤› gündemin teslimi, taahhütlü posta, telefon, faks, belediye web sitesinde yay›mlama, elektronik posta gibi ispat edici yöntemlerden biri veya birkaç› kullan›larak yap›l›r. Telefonla bildirimde, bildirimin
hangi numaral› telefonla, ne zaman ve kimin taraf›ndan
yap›ld›¤› hususunda bildirimi yapan kiﬂi taraf›ndan im159
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zalanm›ﬂ bir belge düzenlenir.
Gündem, çeﬂitli yollarla halka da duyurulur. Bu duyuru, meclis toplant› salonunun giriﬂine ve belediye ilân
panosuna veya halk›n yo¤un olarak bulundu¤u ve gelip
geçti¤i yerlere ilân as›larak; gazete, hoparlör, internet,
radyo ve televizyon yay›n› gibi yöntemlerden biri veya
birkaç› kullan›larak yap›l›r.
Meclis toplant›lar›n›n ilk gününde belediye baﬂkan›
ve üyeler de belediye ait iﬂlerle ilgili konular›n gündeme
al›nmas›n› önerebilir. Öneri, toplant›ya kat›lanlar›n salt
ço¤unlu¤unun kabulü ile gündeme al›n›r.

Üçüncü Bölüm - Meclis Çal›ﬂmalar›
Baﬂkanl›k divan›
Madde 9- Meclise, belediye baﬂkan› baﬂkanl›k eder.
Belediye baﬂkan›n›n bulunmad›¤› durumlarda meclis birinci baﬂkan vekili, onun da olmad›¤› durumda ikinci
baﬂkan vekili meclise baﬂkanl›k eder. Belediye baﬂkan›
toplant›n›n herhangi bir safhas›nda da yerini meclis baﬂkan vekiline b›rakarak toplant›dan ayr›labilir. Ancak,
y›ll›k faaliyet raporunun görüﬂüldü¤ü oturuma, meclis
baﬂkan vekili baﬂkanl›k yapar.
Meclis birinci ve ikinci baﬂkan vekilinin de bulunmamas› durumunda, varsa katip üyeler, yoksa en genç
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iki meclis üyesi taraf›ndan imzalanm›ﬂ tutanakla durum
tespit edilerek toplant› yap›lmaks›z›n meclis kapat›l›r.
Baﬂkanl›k divan›nda boﬂalma olmas› durumunda
kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi seçilir.
Toplant› ve karar yeter say›s›
Madde 10- Meclis, üye tam say›s›n›n salt ço¤unlu¤u ile toplan›r ve kat›lanlar›n salt ço¤unlu¤u ile karar
al›r. Ancak karar yeter say›s› üye tam say›s›n›n dörtte birinden az olamaz. Belediye baﬂkan›, meclis üye tam say›s›na dâhildir. Oylar›n eﬂitli¤i halinde baﬂkan›n kulland›¤› oy yönünde ço¤unluk sa¤lanm›ﬂ say›l›r.
Birleﬂime iliﬂkin karar tutanaklar› bir sonraki birleﬂimden önce üyelere da¤›t›l›r.
Meclisin toplanmas› için gerekli ço¤unlu¤un sa¤lanamamas› veya görüﬂmeler s›ras›nda baﬂkan veya üyelerden birinin talebi üzerine yap›lacak yoklamada karar
yeter say›s›n›n bulunmad›¤›n›n anlaﬂ›lmas› durumunda,
meclis baﬂkan› gün ve saatini tayin ederek en geç üç gün
içinde toplanmak üzere meclisi tatil eder. Bu toplant›n›n
günü ve saati üyelere bildirilir ve gündemin duyurulmas›ndaki usullerle ilân edilir.
Gelecek toplant›, üye tam say›s›n›n dörtte birinden
az olmayan üye ile yap›labilir. Bu toplant›da da yeter say› bulunamaz ise meclis tatil edilir ve o ay içinde baﬂka
bir toplant› ça¤r›s› yap›lmaz.
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Toplant› ve karar yeter say›lar›n›n hesab›nda kesirli
say›lar tam say›ya yükseltilir.
Görüﬂmeler ve yönetim
Madde 11- Baﬂkanl›k divan› yerini ald›ktan sonra
baﬂkan yoklama yapt›r›r; toplant› yeter say›s›n›n oldu¤u
anlaﬂ›ld›¤› takdirde birleﬂimi açar. Gündeme geçilmeden
bir önceki birleﬂimde al›nan kararlara iliﬂkin tutanakta
maddi hata bulunmas› durumunda, hata meclis karar›
ile düzeltilerek baﬂkanl›k divan›nca imzalan›r.
Baﬂkan gündeme geçilmeden önce meclise sunulacak konular varsa bildirir, meclis baﬂkanl›¤›na hitaben
verilmiﬂ olan dilekçeleri kabul eder ve meclise sunar.
Üyelerin gündem d›ﬂ› konuﬂma iste¤i yaz›l› olarak
baﬂkana bildirilir. Söz verip vermemek ve söz verildi¤inde süresini ve zaman›n› belirlemek yetkisi baﬂkana aittir.
Gündem konusunda ve usul hakk›nda leh ve aleyhte olmak üzere birer üyeye söz verilir. Yap›lacak konuﬂmalar en fazla on dakika ile s›n›rl›d›r.
Daha sonra gündem maddeleri s›ras› ile okunur ve
görüﬂülür. Gündem s›ras›nda de¤iﬂiklik yap›lmas›na,
baﬂkan veya üyeler taraf›ndan yap›lan teklifler üzerine
gündeme madde ilave edilmesine meclisçe karar verilir.
Ancak ilçe ve ilk kademe belediye meclislerinden gelen
kararlar ile belediyenin birimlerinden ve ba¤l› kuruluﬂ162
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lar›ndan gelen talepler toplant› s›ras›nda baﬂkan taraf›ndan gündeme eklenir.
Görüﬂmelerde konuﬂmak için önceden baﬂkanl›ktan
söz istenir. ‹htisas komisyonuna ve siyasi parti gruplar›na söz almada öncelik tan›n›r. Siyasi parti gruplar›na üye
say›s› en çok olandan baﬂlamak suretiyle; üyelere söz isteme s›ras›na göre söz verilir. Bütçe görüﬂmesinde komisyon raporu okunduktan sonra üyelere söz verilir.
Meclisteki konuﬂmalar baﬂkana hitaben yap›l›r. Baﬂkan her zaman söz hakk›na sahiptir.
‹htisas komisyonlar› ve siyasi parti gruplar› ad›na yap›lacak konuﬂmalar 20 ﬂer dakika, üyelerin konuﬂmalar›
ise 10 dakika ile s›n›rl›d›r. Bütçe ve program görüﬂmelerinde parti gruplar› için bu süreler iki kat olarak uygulan›r. Meclis, bu sürelerin de¤iﬂtirilmesine karar verebilir.
Görüﬂmelerin yeterli oldu¤u meclisçe kabul edildi¤i takdirde baﬂka üyeye söz verilmez.
Meclis toplant›lar› halka aç›kt›r. Meclis baﬂkan› veya
üyelerden herhangi birinin gerekçeli teklifi üzerine kapal› oturum yap›lmas›na karar verilebilir. Kapal› oturumda baﬂkan ve üyeler d›ﬂ›nda gerekti¤inde meclis karar›yla görevli bulundurulabilir.
Mecliste düzenin sa¤lanmas›
Madde 12- Meclis baﬂkan›, meclis çal›ﬂmalar›nda
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düzeni sa¤lamakla yükümlüdür. Meclis görüﬂmeleri s›ras›nda söz alan üyenin konu d›ﬂ›na ç›kmas›, kiﬂili¤e
dokunur söz söylemesi, di¤er üyelerin hatibin sözünü
kesmesi ve meclisin düzenini bozacak davran›ﬂta bulunmas› yasakt›r. Buna ayk›r› davranan üyeler, baﬂkan
taraf›ndan uyar›l›r, buna ra¤men davran›ﬂlar›nda ›srar
eden üye baﬂkan›n talimat›yla görevliler taraf›ndan
meclisten ç›kar›l›r.
Meclis görüﬂmeleri s›ras›nda sükûnetin bozulmas›
durumunda baﬂkan taraf›ndan ilgililere ihtarda bulunulur. Görüﬂmelere devam edilemeyece¤inin anlaﬂ›lmas›
halinde baﬂkan oturuma ara verebilece¤i gibi görüﬂmeleri bir sonraki birleﬂime erteleyebilir.

Dördüncü Bölüm
Oylama Usulleri ve Kararlar
Oylama usulleri
Madde 13- Mecliste oylama usulleri gizli, iﬂaretle ve
aç›k oylama olmak üzere üç türlüdür. Üyeler oylar›n›
bizzat kullan›rlar. Ancak, gizli oy kullanmaya fiziki bak›mdan engelli olanlar tayin edecekleri kiﬂiler eliyle oy
kullanabilirler.
a) Gizli oylama: Meclis üyelerinin oy pusulas›na seçece¤i kiﬂi veya kiﬂilerin adlar›n› ya da bir teklif hakk›n164
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da kabul, çekimser veya ret yaz›p, tan›t›c› hiçbir iﬂaret
koymadan sand›¤a atmas›d›r.
Gizli oylamalarda kullan›lacak oy pusulalar› zarfla
birlikte baﬂkanl›kça mühürlü ﬂekilde düzenlenir. Oylama bittikten sonra katip üyeler taraf›ndan sand›ktan ç›kan zarflar say›l›r ve üye say›s›ndan fazla olmad›¤› tespit
edildikten sonra aç›l›r. Oy pusulalar› say›ld›ktan sonra,
baﬂkanl›k divan› taraf›ndan sonuç aç›klan›r. Oylarda
eﬂitlik halinde oylama bir defa daha tekrarlan›r; yine
eﬂitlik olursa meclis baﬂkan›nca kuraya baﬂvurulur. Kura çekimi, birbirinin ayn› olan ve üzerinde adlar yaz›l›
bulunan ka¤›tlar bir torbaya konularak meclis baﬂkan›
taraf›ndan çekilmek suretiyle yap›l›r. Torbadan çekilen
isim kazanm›ﬂ olur.
Baﬂkanl›k divan›, encümen üyeli¤i ve denetim komisyonu üyeli¤i seçimleri gizli oylama ile yap›l›r. Meclis
karar› ile baﬂka konularda da gizli oylama yap›labilir.
b) ‹ﬂaretle oylama: Meclis üyesinin elini yukar› kald›rarak veya aya¤a kalkarak kabul, çekimser veya ret
ﬂeklinde oyunu aç›klamas›d›r.
‹ﬂaretle oylamada oylar› tespit etmek baﬂkanl›k divan›na aittir. Ço¤unluk olup olmad›¤› hususunda tereddüt
olursa, bir defa daha oylama yap›l›r. Tereddüt giderilemedi¤i takdirde ad okunmak suretiyle aç›k oylamaya
baﬂvurulur.
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c) Aç›k oylama: Üzerinde üyelerin ad ve soyadlar›
yaz›l› oy pusulalar›n›n sand›¤a at›lmas› veya varsa elektronik oylama mekanizmas›n›n çal›ﬂt›r›lmas› ya da üyelerin adlar›n›n okunmas› üzerine, ad› okunan üyenin
aya¤a kalkarak kabul, çekimser veya ret demesi suretiyle yap›lan oylamad›r.
Sand›k kullan›larak yap›lan oylamada, sand›k katip
üyeler taraf›ndan meclis önünde aç›l›r. Oy pusulalar› say›l›r ve oy çeﬂitleri tutana¤a ayr› ayr› geçirildikten sonra
baﬂkanl›k divan› taraf›ndan sonuç aç›klan›r.
‹ﬂaretle ve aç›k oylamalarda eﬂitlik olmas› halinde,
baﬂkan›n kulland›¤› oy yönünde ço¤unluk sa¤lanm›ﬂ say›l›r.
Mecliste görüﬂülen konular›n
kabul veya reddedilmesi
Madde 14- Mecliste görüﬂülen konular; mahiyetine
göre salt ço¤unluk, nisbî ço¤unluk, nitelikli ço¤unluk,
oyçoklu¤u veya oybirli¤i ile kabul veya reddedilir.
Mecliste bütçe ve kesin hesap tümüyle reddedilemez. Ancak, de¤iﬂiklik yap›lmak suretiyle kabul edilebilir.
Reddedilen bir konu meclisin ayn› toplant›s›nda yeniden gündeme al›n›p görüﬂülmez.
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Oturuma ara verilmesi ve birleﬂime son verilmesi
Madde 15- Oturuma ara ve birleﬂime son verme yetkisi baﬂkana aittir. Oturuma ara verilirken gelecek oturumun saati ile birleﬂime son verilirken gelecek birleﬂimin günü ve saati baﬂkan taraf›ndan üyelere duyurulur
ve meclis salonunun uygun bir yerine as›l›r.
Tutanak düzenlenmesi ve kararlar›n yaz›lmas›
Madde 16- Meclis görüﬂmeleri katip üyeler veya divan›n sorumlulu¤undaki görevlilerce tutana¤a geçirilir
ve baﬂkanl›k divan› taraf›ndan imzalan›r. Toplant›lar,
meclisin karar›yla sesli veya görüntülü cihazlarla da kaydedilebilir.
Kararlar, tutanaklara dayal› olarak yaz›l›r, baﬂkan ve
katip üyelerce imzalan›r. Meclis kararlar›na her y›l birden baﬂlamak üzere birbirini izleyen karar numaras› verilir. Belediye baﬂkan› taraf›ndan geri gönderildi¤i için
yeniden görüﬂülen kararlara yeniden karar numaras› verilir. Kararlar, bir sonraki toplant›da üyelere da¤›t›l›r.
Ayr›ca, kararlar›n asl› bir dosyada muhafaza edilir.
Kapal› oturumlarda içeri görevli al›nmam›ﬂ ise tutanak ve kararlar katip üyeler taraf›ndan yaz›l›r.
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Meclis kararlar›n›n kesinleﬂmesi
Madde 17- Belediye baﬂkan› hukuka ayk›r› gördü¤ü meclis kararlar›n› büyükﬂehir belediyelerinde yedi,
di¤er belediyelerde beﬂ gün içinde gerekçesini de belirterek yeniden görüﬂülmek üzere meclise geri gönderebilir. Meclis üye tam say›s›n›n salt ço¤unlu¤uyla karar›nda ›srar ederse karar kesinleﬂir. Bu durumda meclis
karar›n›n kesinleﬂme tarihi, ikinci karar›n tarihidir. Belediye baﬂkan› belirtilen süreyi beklemeksizin meclis
karar›n› mülki idare amirine gönderirse gönderme tarihinde, bu süre zarf›nda meclise göndermez ve herhangi
bir iﬂlem de yapmazsa geri gönderme süresinin sonunda karar kesinleﬂir.
Büyükﬂehir ilçe ve ilk kademe belediye meclislerinin
bütçe ve imarla ilgili olanlar d›ﬂ›ndaki kararlar› dayanak
belgeleriyle birlikte büyükﬂehir belediye baﬂkan›na gönderilir. Büyükﬂehir belediye baﬂkan› hukuka ayk›r› gördü¤ü kararlar›, yedi gün içinde gerekçesini de belirterek
yeniden görüﬂülmek üzere iade edebilir. ‹lçe ve ilk kademe belediye meclisi, üye tam say›s›n›n salt ço¤unlu¤uyla karar›nda ›srar ederse karar kesinleﬂir ve yedi gün
içinde büyükﬂehir belediyesine gönderilir.
‹lçe ve ilk kademe belediye meclisinin imara iliﬂkin
kararlar› büyükﬂehir belediye meclisinde aynen veya de¤iﬂtirilerek kabul edildikten sonra büyükﬂehir belediye
meclisi kararlar› olarak kesinleﬂir.
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‹lçe ve ilk kademe belediye meclisinin bütçeye iliﬂkin kararlar› büyükﬂehir belediye meclisinde kabul edildikten sonra kesinleﬂir. Büyükﬂehir belediye meclisi ilçe
ve ilk kademe belediye bütçelerinde 10/7/2004 tarihli ve
5216 say›l› Büyükﬂehir Belediyesi Kanununda öngörülenlerin d›ﬂ›nda de¤iﬂiklik yapamaz.
Meclis kararlar›n›n kesinleﬂmesi hususunda Kanunda öngörülen özel hükümler sakl›d›r.
Meclis kararlar›n›n yürürlü¤e girmesi
Madde 18- Meclisin alm›ﬂ oldu¤u kararlar›n tam
metni, karar›n kesinleﬂti¤i tarihten itibaren en geç yedi
gün içinde belediye baﬂkan› taraf›ndan il merkezi belediyeler ile merkez ilçeye ba¤l› olan belediyelerde valiye, ilçe merkezi ve ilçeye ba¤l› belediyelerde kaymakama
gönderilir ve uygun araçlarla halka duyurulur. Vali veya
kaymakama gönderilmeyen kararlar yürürlü¤e girmez.
Meclis kararlar› iki suret olarak mülki idare amirli¤ine gönderilir. Büyükﬂehir ilçe ve ilk kademe belediyelerinin imar ve bütçe d›ﬂ›nda kalan meclis kararlar› büyükﬂehir belediye baﬂkan›na gönderilir.
Valilik, kaymakaml›k ve büyükﬂehir belediye baﬂkanl›¤›nca, teslim al›nan karar›n son sayfas›na, karar tarihi, teslim al›nd›¤› tarih ve kay›t numaras› yaz›ld›ktan
sonra karar›n bir sureti belediyeye iade edilir. Bu ﬂekilde
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kay›tlar› tamamlanan karar teslim alan makam taraf›ndan dosyas›nda saklan›r. Bu kararlar› kaydetmek üzere
ilgili idareler taraf›ndan bir defter tutulur.

Beﬂinci Bölüm - Seçimler
Baﬂkan vekilleri ve katip üyelerin seçimi
Madde 19- Meclis, mahalli idareler seçiminden sonraki ilk toplant›s›nda, üyeleri aras›ndan ve gizli oyla
meclis birinci ve ikinci baﬂkan vekillerini, ikisi yedek olmak üzere en az dört kâtip üyeyi iki y›l görev yapmak
üzere seçer. ‹ki y›ldan sonra seçilecek baﬂkanl›k divan›,
yap›lacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev
yapar.
Meclis baﬂkanl›k divan› seçimi üç gün içinde tamamlan›r. Baﬂkanl›k divan› seçimi bu süre içinde tamamlanmaz ise Kanunun 30 uncu maddesi uyar›nca iﬂlem yap›l›r.
Baﬂkan vekilleri ve katip üye seçiminde fazladan
isim yaz›lm›ﬂ olmas› halinde oy pusulas› geçersiz say›l›r.
Baﬂkanl›k divan›nda boﬂalma olmas› durumunda,
yap›lacak ilk toplant›n›n ilk birleﬂiminde, kalan süreyi
tamamlamak üzere yenisi seçilir.
‹ki y›l›n hesab›nda baﬂkanl›k divan›n›n seçildi¤i ay
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esas al›n›r ve ikinci y›l›n sonunda ayn› ayda ikinci dönem
baﬂkanl›k divan› seçimi yap›l›r. Meclis tatilde ise baﬂkanl›k divan› seçimi izleyen ay›n toplant›s›nda yap›l›r.
Encümene üye seçimi
Madde 20- Meclis, mahalli idareler seçiminden sonraki ilk toplant›s›nda, üyeleri aras›ndan gizli oyla Kanunda belirtilen say›da encümen üyesini seçer. Seçilen
bu üyeler gelecek y›l›n ayn› ay›na kadar görev yapar ve
her y›l o ayda encümen seçimleri yenilenir. Süresi dolan
üyeler yeniden seçilebilir.
Encümene üye seçimi nisbî ço¤unluk ile yap›l›r. Seçimde oy pusulalar›na seçilecek üye say›s›ndan fazla isim
yaz›lmas› halinde oy pusulas› geçersiz say›l›r. Oylarda
eﬂitlik halinde ad çekmeye baﬂvurulur.
Encümenin seçilmiﬂ üyeliklerinde herhangi bir nedenle boﬂalma olmas› halinde, meclisin yap›lacak ilk
toplant›s›n›n ilk birleﬂiminde kalan süreyi tamamlamak
üzere yenisi seçilir.
‹htisas komisyonlar›n›n oluﬂumu
Madde 21- Meclis, görev süresi bir y›l› geçmemek
üzere, nisbî ço¤unlukla en az üç, en çok beﬂ üyeden oluﬂan ihtisas komisyonlar› kurabilir. Büyükﬂehir belediyelerinde bu komisyonlar en az beﬂ en çok dokuz üyeden
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oluﬂturulur. Meclis, komisyonlara üye seçiminden önce
kurulacak komisyonu ve üye say›s›n› belirler. ‹l ve ilçe
belediyeleri ile nüfusu 10.000 in üzerinde olan belediyelerde plan ve bütçe komisyonu ile imar komisyonunun
kurulmas› zorunludur.
Komisyonlar, her siyasî parti grubunun ve ba¤›ms›z
üyelerin meclisteki üye say›s›n›n meclis üye tam say›s›na
oranlanmas› suretiyle oluﬂturulur. ‹htisas komisyonlar›na siyasi parti gruplar› aday gösterebilece¤i gibi, üyeler
de o partiden aday olabilir. Birden fazla komisyonda görev almak mümkündür.
Komisyonlar›n toplam üye say›s›n›n meclis üye tam
say›s›ndan fazla oldu¤u durumlarda komisyona üye veremeyen siyasi partilerin üyeleri ile ba¤›ms›z üyeler meclis karar›yla komisyonlarda görev alabilirler.
Komisyon üyeliklerinde eksilme oldu¤u takdirde süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir. Komisyon toplant›lar›na üst üste üç defa mazeretsiz olarak kat›lmayan
üyenin üyeli¤i meclis karar› ile düﬂürülebilir.
‹mar ve bütçeye iliﬂkin konular hakk›nda meclis taraf›ndan karar al›nmadan önce ilgili komisyonlarda görüﬂülmesi zorunludur.
‹htisas komisyonlar› toplant›lar›n›, meclisin toplant›
süresinde veya müteakip günlerde yapar. ‹mar ve bay›nd›rl›k komisyonu en fazla on iﬂ günü, di¤er komisyonlar
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ise beﬂ iﬂ günü toplanarak kendisine havale edilen iﬂleri
sonuçland›r›r ve raporunu meclise sunar. Rapor Kanunda öngörülen sürenin sonunda meclise sunulmad›¤› takdirde, konu meclis baﬂkan› taraf›ndan do¤rudan gündeme al›n›r.
‹htisas komisyonlar› toplant›lar›na Kanunda belirtilen kiﬂi, kurum ve kuruluﬂlar›n kat›l›m›na iliﬂkin usul ve
esaslar hakk›nda meclis önceden genel bir karar alabilece¤i gibi herhangi bir komisyon toplant›s› için ayr›ca bir
karar da alabilir. Meclisin bir karar almad›¤› durumlarda
komisyon uygun gördü¤ü takdirde kat›l›m için gerekli
tedbirleri al›r.
Komisyonlar üyeleri aras›ndan bir baﬂkan ve bir baﬂkan vekili seçer. ‹htisas komisyonlar› üye tam say›s›n›n
salt ço¤unlu¤u ile toplan›r ve kat›lanlar›n salt ço¤unlu¤u
ile karar al›r. Komisyonlar çal›ﬂmalar›nda uzman kiﬂilerden de yararlanabilir.
Komisyon raporlar› alenîdir, çeﬂitli yollarla halka
duyurulur ve isteyenlere belediye meclisi taraf›ndan belirlenecek bedel karﬂ›l›¤›nda verilir.
Gerekti¤inde bir konu meclis baﬂkan›nca birden fazla komisyona havale edilebilir.
Denetim komisyonunun oluﬂumu
Madde 22- ‹l ve ilçe belediyeleri ile nüfusu
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10.000’in üzerindeki belediyelerde, her y›l›n Ocak ay›
toplant›s›nda meclis, üyeleri aras›ndan gizli oyla üye say›s› üçten az, beﬂten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluﬂturur.
Denetim komisyonu, her siyasî parti grubunun ve
ba¤›ms›z üyelerin meclisteki üye say›s›n›n meclis üye
tam say›s›na oranlanmas› suretiyle oluﬂur. Komisyona
üye seçiminde ihtisas komisyonlar›na üye seçimindeki
usul ve esaslar uygulan›r.
Denetim komisyonu kendi aras›ndan bir baﬂkan, bir
baﬂkan vekili seçer. Denetim komisyonu üye tam say›s›n›n salt ço¤unlu¤u ile toplan›r ve kat›lanlar›n salt ço¤unlu¤u ile karar al›r.
Denetim komisyonu, belediye binas› içinde belediye
baﬂkan› taraf›ndan belirlenen yerde çal›ﬂ›r ve çal›ﬂmalar›nda uzman kiﬂi ve kuruluﬂlardan yararlanabilece¤i gibi
kamu kuruluﬂlar› personelinden de yararlanabilir. Komisyon taraf›ndan istenen bilgi ve belgelerin iade edilmek üzere verilmesi zorunludur.
Komisyon, çal›ﬂmas›n› k›rk beﬂ iﬂgünü içinde tamamlar ve buna iliﬂkin raporunu, Mart ay›n›n sonuna
kadar meclis baﬂkanl›¤›na sunar. Baﬂkan, Nisan ay› meclis toplant›s›nda denetim raporunu okutmak suretiyle
meclise bilgi verir.
Konusu suç teﬂkil eden hususlarla ilgili olarak mec174
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lis baﬂkanl›¤› taraf›ndan yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur.
Komisyonlarda çal›ﬂt›r›lacak uzman kiﬂiler
Madde 23- Denetim komisyonu çal›ﬂmalar›nda görevlendirilecek kiﬂilerde aﬂa¤›daki ﬂartlar aran›r:
a) Kamu kurum ve kuruluﬂlar›ndan görevlendirilecek kiﬂilerde; kamu kurum ve kuruluﬂlar›nda denetim
eleman› veya en az beﬂ y›l kurumlar›n›n gelir, gider veya
bunlara iliﬂkin hesap kay›t ve iﬂlemlerinin yürütüldü¤ü
birimde çal›ﬂ›yor olmas› gerekir.
b) Kamu personeli d›ﬂ›ndaki kiﬂilerde; kamu kurum
ve kuruluﬂlar›n›n gelir, gider veya bunlara iliﬂkin hesap
kay›t ve iﬂlemlerinin yürütülmesinde en az beﬂ y›l çal›ﬂm›ﬂ olmak ya da maliye, muhasebe, iﬂletme, iktisat, kamu yönetimi veya benzer alanlarda en az lisans düzeyinde e¤itim alm›ﬂ ve denetim yapabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olmas› gerekir.
Siyasi partilerin genel merkez, il, ilçe ve belde teﬂkilatlar›nda halen görevli olan kiﬂiler, denetim komisyonlar›nda uzman olarak görevlendirilemez.
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Alt›nc› Bölüm - Son Hükümler
Yürürlük
Madde 24- Bu Yönetmelik yay›m› tarihinde yürürlü¤e girer.
Yürütme
Madde 25- Bu Yönetmelik hükümlerini ‹çiﬂleri Bakan› yürütür.
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BELED‹YE ORGANLARINA
YÖNEL‹K ‹ZAHATLAR
BELED‹YE MECL‹S‹
Belediye meclisi belediyenin en yetkili genel karar
organ›d›r. Seçim bölgesinde halk taraf›ndan mahalli idareler seçimi sonucunda seçilen üyelerden oluﬂur. Belediye meclis üyelerinin say›s› seçim bölgelerinin nüfuslar›na göre de¤iﬂir.
5393 Say›l› Belediye Kanununun 19. Maddesine göre Belediye meclisi, seçim sonuçlar›n›n ilan›n› takip eden
beﬂinci gün belediye baﬂkan›n›n baﬂkanl›¤›nda kendili¤inden toplan›r. Meclis bu toplant›da, üyeleri aras›ndan,
gizli oyla meclis birinci ve ikinci baﬂkan vekili ile en az
iki kâtip üyeyi ilk iki y›l için görev yapmak üzere seçer.
‹lk iki y›ldan sonra seçilecek baﬂkanl›k divan› yap›lacak
ilk mahallî idareler seçimlerine kadar görev yapar.
Baﬂkanl›k divan› seçimi üç gün içinde tamamlan›r.
Meclise belediye baﬂkan›, kat›lamamas› durumunda
meclis birinci baﬂkan vekili, onun da kat›lamamas› durumunda, ikinci baﬂkan vekili baﬂkanl›k eder. Ancak y›l177
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l›k faaliyet raporunun görüﬂüldü¤ü meclis toplant›s›
meclis baﬂkan vekilinin baﬂkanl›¤›nda yap›l›r.
Baﬂkanl›k divan›nda boﬂalma olmas› durumunda
kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi seçilir.
Meclis baﬂkan›, meclis çal›ﬂmalar›nda düzeni sa¤lamakla yükümlüdür.
Meclisin çal›ﬂmas› ve kat›l›ma iliﬂkin esas ve usuller
‹çiﬂleri Bakanl›¤› taraf›ndan ç›kar›lacak yönetmelikle düzenlenmiﬂtir.
Seçimden Sonraki ‹lk Meclis Toplant›s›
5393 Say›l› Yasan›n 19. Maddesi, belediye meclisinin, seçim sonuçlar›n›n ilan›n› takip eden beﬂinci gün
belediye baﬂkan›n›n baﬂkanl›¤›nda kendili¤inden toplanaca¤›n› belirtmektedir. Yasada yer alan hükme göre,
meclisin ilk toplant›s›, seçim sonuçlar›n›n Yüksek Seçim
Kurulu taraf›ndan ilan edilmesini takip eden beﬂinci gün
de¤il, seçim sonuçlar›n›n ilan›n› takip eden beﬂinci gündür.
2972 Say›l› Mahalli ‹dareler ‹le Mahalle Muhtarl›klar› ve ‹htiyar Heyetleri Seçimi Hakk›nda Kanun’un 23.
Maddesi’nin (b) bendi hükmüne göre; seçim sonuçlar›n›n ilan›, belediye baﬂkanl›¤› ve belediye meclis üyeli¤i
seçimlerinin ilgili ilçe seçim kurulu baﬂkan› taraf›ndan
al›ﬂ›lm›ﬂ usullere göre ilan edildi¤i gündür. Seçim kuru178
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lu baﬂkan› taraf›ndan seçim sonuçlar›n›n bir sureti de bir
hafta süre ile ilçe seçim kurulu kap›s›na ast›r›l›r.
Örne¤in; ilçe seçim kurulunca 2 Nisan 2014 tarihinde seçim sonuçlar› ilan edilmiﬂ ise 7 Nisan 2014 günü
meclis belediye baﬂkan›n›n baﬂkanl›¤›nda kendili¤inden
toplanacakt›r. Beﬂ günlük süreye hafta sonu tatilleri dâhil oldu¤u gibi, toplant› gününün hafta sonu tatiline gelmesi de bu toplant›n›n yap›lmas›na engel de¤ildir.
5393 Say›l› Yasa’n›n 19. Maddesi, seçim sonuçlar›n›n ilan› sonucu belediye meclisinin kendili¤inden toplanmas›n› öngördü¤ünden, bu meclis toplant›s› için Yasa’n›n 21. Maddesi’nde belirtildi¤i ﬂekilde meclis üyelerine bir duyurunun yap›lmas› gerekmez. Ancak, belediye baﬂkan›nca meclis üyelerine yasa hükmünü hat›rlat›r
bir yaz› yaz›larak, toplant›n›n yeri ve saatinin bildirilmesinin uygun bir yöntem olaca¤› düﬂünülmektedir. Böyle
bir yöntem; meclisin yapaca¤› ilk toplant›n›n günü, yeri
ve saati konusunda yaﬂanmas› muhtemel ihtilaflar› da
önlemiﬂ olacakt›r.
5393 Say›l› Yasa’n›n 19. Maddesi hükmüne göre, belediye meclisi, seçim sonuçlar›n›n ilân›n› takip eden beﬂinci gün belediye baﬂkan›n›n baﬂkanl›¤›nda kendili¤inden toplanarak “meclis baﬂkan vekili” ve “kâtip üyeleri”
seçer.
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Baﬂkanl›k Divan›
Meclis baﬂkanl›k divan› üyeleri ﬂu kiﬂilerden oluﬂur;
 Meclis I. Baﬂkan Vekili,
 Meclis II. Baﬂkan Vekili,
 Kâtip Üye (en az iki üye),
Belediye Meclisi Çal›ﬂma Yönetmeli¤i 19. Maddesi’nde ﬂöyle denilmektedir: “Meclis, mahalli idareler seçiminden sonraki ilk toplant›s›nda, üyeleri aras›ndan ve
gizli oyla meclis birinci ve ikinci baﬂkan vekillerini, ikisi
yedek olmak üzere en az dört kâtip üyeyi iki y›l görev
yapmak üzere seçer.”
Meclis baﬂkanl›k divan› üyelerinin seçimi 2 y›l sonra yenilenir. ‹ki y›l hesab›nda ay ve gün olarak seçildikleri tarih esas al›n›r. Meclis toplant›s› iki y›ll›k sürenin
bitiﬂ tarihine denk gelmiyorsa, bir önceki meclis toplant›s›nda baﬂkanl›k divan› seçimi yap›l›r ve seçilen baﬂkanl›k divan› üyeleri iki y›ll›k sürenin bitiminde göreve baﬂlarlar. ‹lk iki y›ldan sonra seçilen baﬂkanl›k divan› üyeleri yap›lacak ilk mahallî idareler seçimine kadar görev
yaparlar. Bu süre normal ﬂartlarda 3 y›ll›k bir süredir.
Seçimlerin öne al›nmas› veya uzat›lmas› bu süreyi etkilemeyecektir.
Baﬂkanl›k divan› üyeli¤inde, ölüm, istifa, meclis üyeli¤inin düﬂmesi gibi sebeplerle boﬂalma olabilir. 5393
Say›l› Yasa’n›n 19. Maddesi’ne göre, boﬂalan baﬂkanl›k
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divan› üyesinin yerine, üyeli¤in boﬂald›¤› tarihten sonra
yap›lacak ilk meclis toplant›s›nda yenisi seçilir ve yerine
seçildi¤i kiﬂinin kalan süresi kadar görev yapar.
5393 Say›l› Yasa’n›n 19. Maddesi, birinci ve ikinci
baﬂkan vekili olmak üzere meclis baﬂkan vekili seçimini
iki kiﬂi ile s›n›rland›r›lm›ﬂt›r. 5393 Say›l› Yasa, katip üyelikler için “en az iki katip üye seçilir” ifadesi kullan›rken,
Belediye Meclisi Çal›ﬂma Yönetmeli¤i(BMÇY) ‘ikisi yedek olmak üzere en az dört kâtip’ üye seçilebilece¤ini
belirtmiﬂtir. Meclis isterse daha fazla kâtip üye de (üç,
dört …) seçebilir. Kâtip üyeler meclis baﬂkan› ile birlikte kararlar› imzalar.
5393 Say›l› Yasa’n›n 19. Maddesi “baﬂkanl›k divan›” seçiminin üç gün içinde sonuçland›r›lmas›n› emretmiﬂtir.
BMÇY’nin 19. Maddesi ise meclis baﬂkanl›k divan›
seçimi üç gün içinde tamamlanamaz ise 5393 Say›l› Yasa’n›n 30. Maddesi uyar›nca iﬂlem yap›laca¤›n› belirtmektedir. 5393 Say›l› Yasa’n›n 30. Maddesi, meclisin
feshini düzenlemektedir. Meclis baﬂkanl›k divan›n›n süresi içinde oluﬂturulamamas› meclisin feshini gerektirebilir.
5393 Say›l› Yasa’n›n 19. Maddesi’ndeki üç günlük
toplant› süresi meclisin toplant› süresi de¤il, baﬂkanl›k
divan› üyelerinin seçim süresidir.
181
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Dolay›s›yla meclis, seçimlerin ilan› sonucu yapaca¤›
bu toplant› süresini 5393 Say›l› Yasa’n›n 21. Maddesi’nde belirtilen usullerle gündeme konu ilave edilmesi
halinde, Yasa’n›n 20’inci maddesinde öngörülen beﬂ gün
süreyle toplant› yap›lmas›n›n mümkün oldu¤u düﬂünülmektedir.
Mahalli idareler genel seçimleri sonucunda belediye
encümeninin seçilmiﬂ üyelerinin ve meclis zorunlu ihtisas komisyonu üyelerinin de görev süreleri sona erecektir. Dolay›s›yla seçimler sonucu ilk meclis toplant›s›nda
gündeme ilave edilmesi koﬂuluyla “belediye encümeni”
ve “zorunlu ihtisas komisyonu” üyeliklerine de seçim yap›lmas› gerekmektedir.
Belediye Meclisi Çal›ﬂma Yönetmeli¤i’nin 5. Maddesi de meclisin yapaca¤› ilk toplant›da, ayr›ca encümene
üye seçimi, il ve ilçe belediyeler ile nüfusu 10.000’ in
üzerindeki belediyelerde plan ve bütçe komisyonuna,
imar ve bay›nd›rl›k komisyonuna ve gerekirse di¤er komisyonlara üye seçimi yap›lmas› gerekti¤ini düzenlemiﬂtir.
Meclis Baﬂkanl›¤›
5393 Say›l› Yasa’n›n 19. Maddesi’nde, meclise belediye baﬂkan›n›n baﬂkanl›k edece¤ini, belediye baﬂkan›n›n kat›lamamas› durumunda ise “meclis birinci baﬂkan
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vekili”, onun da kat›lamamas› halinde “meclis ikinci baﬂkan vekilinin” meclis toplant›s›na baﬂkanl›k edece¤i belirtilmiﬂtir.
Bir belediye meclisi toplant›s›na belediye baﬂkan› ile
meclis birinci ve ikinci baﬂkan vekilinden hiç birisi kat›lmam›ﬂsa meclis toplant›s› yap›lamaz. Bu durum varsa
katip üyeler, yoksa en genç iki meclis üyesi taraf›ndan
imzalanm›ﬂ tutanakla tespit edilerek toplant› yap›lmaks›z›n meclis kapat›l›r.
Belediye baﬂkan›, meclis toplant›lar›n›n herhangi bir
yerinde de meclis baﬂkan vekillerine meclis baﬂkanl›¤›n›
b›rakarak toplant›dan ayr›labilir.
Yasa’da geçen, belediye baﬂkan›n›n “meclise kat›lamamas›” halinden ne anlamak gerekecektir?
5393 Say›l› Yasa’n›n 19. Maddesi’nde geçen belediye
baﬂkan›n›n toplant›lara kat›lamamas› halinden; izin, rapor ve geçici görev gibi nedenlerle görevinin baﬂ›nda olmamas›n› de¤il, görevinin baﬂ›nda ve belde içinde olmas›na ra¤men iﬂinin yo¤unlu¤u gibi sebeple veya sebepsiz
olarak meclis toplant›s›na kat›lmamas› durumunu anlamak gerekecektir.
Çünkü 5393 Say›l› Yasa’n›n 40. Maddesi, belediye
baﬂkan› izin, hastal›k veya baﬂka bir sebeple görev baﬂ›nda bulunmad›¤› hâllerde, bu süre içinde kendisine vekâ183
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let etmek üzere, belediye meclisi üyeleri aras›ndan birini
baﬂkan vekili olarak görevlendirece¤ini belirttikten sonra, baﬂkan vekilinin, baﬂkan›n yetkilerine sahip oldu¤unu hüküm alt›na alm›ﬂt›r.
Belediye baﬂkan vekili ile meclis baﬂkan vekilli¤i kar›ﬂt›r›lmamal›d›r. 5393 Say›l› Yasa’n›n 40. Maddesi’nde
yer alan “Baﬂkan vekili, baﬂkan›n yetkilerine sahiptir.”
hükmü karﬂ›s›nda belediye baﬂkanl›¤› görevi baﬂkan vekili taraf›ndan yürütülmesi halinde, belediye baﬂkan vekili de isterse meclise baﬂkanl›k edebilecektir. Belediye
baﬂkan vekilinin meclis toplant›lar›na kat›lmamas› halinde meclis birinci ve ikinci baﬂkan vekilleri baﬂkanl›k
edecektir.
Belediye meclis baﬂkan vekilinin, belediye baﬂkan›n›n veya yasaya uygun vekâlet verilen belediye baﬂkan
vekilinin bulunmad›¤› bütün hallerde meclis toplant›lar›na baﬂkanl›k etmesi gerekir. (70)
Meclis Baﬂkanl›¤› ve Faaliyet Raporu
Belediye baﬂkan›n›n meclis toplant›lar›na kat›lmas›
halinde meclis birinci ve ikinci baﬂkan vekili meclise
baﬂkanl›k edemez. Ancak bu kural›n bir tek istisnas› vard›r. 5393 Say›l› Yasa’n›n 56. Maddesi’ne göre, haz›rlanan
(70) Dan›ﬂtay ‹dari ‹ﬂler Kurulu’nun 28.11.2002 gün ve E:2002/64, K:2002/98
say›l› Karar›.

184

BELED‹YE SEÇ‹LM‹ﬁLER‹ ‹Ç‹N EL K‹TABI

y›ll›k faaliyet raporunun görüﬂüldü¤ü meclis toplant›s›na belediye baﬂkan› yerine meclis baﬂkan vekili baﬂkanl›k edecektir.
Belediye baﬂkan›n›n meclise baﬂkanl›k edememesi
halinin; o ay ki meclis toplant› günlerinin tamam›yla de¤il, faaliyet raporunun görüﬂülüp oylanmas› gündemiyle
s›n›rl› oldu¤u düﬂünülmektedir.
Belediye baﬂkan›n›n y›ll›k faaliyet raporu görüﬂülmesi esnas›nda belediye meclisine baﬂkanl›k edememesindeki madde hükmünün amac›, belediye baﬂkanlar›n›n kürsü hâkimiyetini kullanarak meclisin iradesinde
bir sakatl›k yaratmas›n› önlemektir. Belediye baﬂkan›
y›ll›k faaliyet raporunu kendisi okumak isterse, baﬂkanl›k kürsüsünden de¤il meclise hitap edecek ve di¤er
meclis üyelerinin de konuﬂma yapt›¤› bir yerden okumas› gerekir. Aksi halde, yasan›n arad›¤› maksat has›l
olmayacakt›r.
Belediye baﬂkan›n›n y›ll›k faaliyet raporunun görüﬂüldü¤ü meclis toplant›s›na baﬂkanl›k edememesi durumu, toplant›ya kat›lmas›na ve oy kullanmas›na engel de¤ildir.
Belediye baﬂkan vekili faaliyet raporunun görüﬂüldü¤ü meclis toplant›s›na baﬂkanl›k edebilir mi?
5393 Say›l› Yasa’n›n 19. Maddesi, belediye baﬂkan›185
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n›n y›ll›k faaliyet raporunun görüﬂülmesi s›ras›nda,
meclis baﬂkan vekilinin belediye meclisine baﬂkanl›k
edece¤ini aç›kça hükme ba¤lam›ﬂt›r. Bu aç›k düzenleme
karﬂ›s›nda, y›ll›k faaliyet raporunun görüﬂülmesi s›ras›nda belediye baﬂkan vekilinin de yerini meclis baﬂkan
vekiline b›rakmas› gerekir. Çünkü belediye baﬂkan vekili baﬂkan›n görevlendirdi¤i (baﬂkan›n adam›) bir kiﬂi
oldu¤undan belediye baﬂkan› gibi kürsü hâkimiyetini
kullanarak, meclis iradesine zeval getirebilme ihtimali
vard›r. Oysa meclis baﬂkan vekili, meclis taraf›ndan seçilmektedir.
Meclisin Çal›ﬂma Düzeni
5393 Say›l› Yasa’n›n 19. Maddesi meclis baﬂkan›na
meclis çal›ﬂmalar›nda düzeni sa¤lama görevi ve yetkisi
vermiﬂtir.
Meclis baﬂkan›, 5393 Say›l› Yasa ve bu Yasan›n 19.
Maddesi hükmüne dayan›larak, ‹çiﬂleri Bakanl›¤› taraf›ndan ç›kar›lan Belediye Meclisi Çal›ﬂma Yönetmeli¤i hükümleri do¤rultusunda mecliste çal›ﬂma düzenini sa¤lamakla yükümlüdür.
Belediye Meclisi Çal›ﬂma Yönetmeli¤i’nin 12. Maddesi’ne göre; meclis baﬂkan›, meclis çal›ﬂmalar›nda düzeni sa¤lamakla yükümlüdür. Meclis görüﬂmeleri s›ras›nda
söz alan üyenin konu d›ﬂ›na ç›kmas›, kiﬂili¤e dokunur
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söz söylemesi, di¤er üyelerin hatibin sözünü kesmesi ve
meclisin düzenini bozacak davran›ﬂta bulunmas› yasakt›r. Buna ayk›r› davranan üyeler, baﬂkan taraf›ndan uyar›l›r, buna ra¤men davran›ﬂlar›nda ›srar eden üye baﬂkan›n talimat›yla görevliler taraf›ndan meclisten ç›kar›l›r.
Meclis görüﬂmeleri s›ras›nda sükûnetin bozulmas›
durumunda baﬂkan taraf›ndan ilgililere ihtarda bulunulur. Görüﬂmelere devam edilemeyece¤inin anlaﬂ›lmas›
halinde, baﬂkan oturuma ara verebilece¤i gibi görüﬂmeleri bir sonraki birleﬂime erteleyebilir.
Meclis Toplant›s›
Belediye meclisi, her ay›n ilk haftas›, önceden kararlaﬂt›rd›¤› günde toplan›r.Meclis, resmi tatile rastlayan
günlerde çal›ﬂmas›na ara verebilir. Belediye meclisi her
y›l bir ay tatil karar› alabilir.
Bütçe görüﬂmesine rastlayan toplant› süresi en çok
yirmi gün, di¤er toplant›lar›n süresi en çok beﬂ gündür.
Ola¤an toplant› yeri d›ﬂ›nda toplan›lmas›n›n zorunlu oldu¤u durumda, üyelere önceden bilgi vermek kayd›yla meclis baﬂkan›n›n belediye s›n›rlar› içerisinde belirledi¤i yerde toplant› yap›l›r. Ayr›ca, toplant›n›n yeri ve
zaman› mutat usullerle belde halk›na duyurulur.
Meclis toplant›lar› aç›kt›r. Meclis baﬂkan›n›n veya
üyelerden herhangi birinin gerekçeli önerisi üzerine,
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toplant›ya kat›lanlar›n salt ço¤unlu¤uyla kapal› oturum
yap›lmas›na karar verilebilir.
Meclis görüﬂmeleri görevlilerce tutana¤a geçirilir,
baﬂkan ve kâtip üyeler taraf›ndan imzalan›r. Toplant›lar,
meclisin karar›yla sesli ve görüntülü cihazlarla da kaydedilebilir.
(Ek F›kra: 30/5/2007–5675/3 md.) Belediye baﬂkan›, acil durumlarda lüzum görmesi halinde belediye meclisini bir y›lda üç defadan fazla olmamak ve her toplant›
bir birleﬂimi geçmemek üzere toplant›ya ça¤›r›r. Ola¤anüstü toplant› ça¤r›s› ve gündem en az üç gün önceden
meclis üyelerine yaz›l› olarak duyurulur ve ayr›ca mutat
usullerle ilan edilir. Ola¤anüstü toplant›larda ça¤r›y› gerektiren konular›n d›ﬂ›nda hiçbir konu görüﬂülemez.
Meclisin Ayl›k Ola¤an Toplant›s›
5393 Say›l› Yasa’n›n 20. Maddesi’nde geçen, “Belediye meclisi, her ay›n ilk haftas›, önceden kararlaﬂt›rd›¤›
günde toplan›r” ifadesinden, ay›n ilk haftas›n›n meclisin
toplant›ya baﬂlay›p sonuçland›raca¤› bir süre de¤il, toplant›ya baﬂlayaca¤› süre olarak anlamak gerekir. Yasa
hükmü belediye meclisinin her ay›n ilk haftas› içinde bir
günde toplant›ya baﬂlam›ﬂ olmas›n› zorunlu k›lmaktad›r.
Her ay›n ilk haftas› hangi günleri kapsamaktad›r ve
tatil günleri bu süreye dâhil midir?
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1086 Say›l› Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 161. Maddesi, haftal›k sürenin nas›l hesaplanaca¤›n› aç›klam›ﬂ, buna göre, haftal›k süre; ayn› günle baﬂlay›p ayn› günle biten günleri kapsad›¤› ve hafta
sonu tatillerinin haftal›k süreye dâhil oldu¤unu belirtmiﬂtir.
Bu hüküm karﬂ›s›nda ay›n ilk haftas›n› tan›mlarsak;
ay›n biri hangi günle baﬂl›yorsa (Örne¤in, Sal›) yine ayn› günle (Sal›) biten gün ay›n ilk haftas› oldu¤u görülmektedir. Di¤er bir ifadeyle ay›n 1 ile 8 günleri aras› (1
ve 8 dâhil) o ay›n ilk haftas›n› oluﬂturmaktad›r.
Ay›n ilk haftas›n›n baﬂlang›c› hafta baﬂ›na (Pazartesi’ne) dahi gelse, bu gün meclisin baﬂka bir iﬂleme gerek
kalmaks›z›n kendili¤inden toplant›ya baﬂlayaca¤› gün
anlam›na gelmemektedir. Meclis, ay›n ilk haftas›n›n
hangi gününde toplanaca¤›n› önceden alaca¤› bir kararla tespit etmesi gerekir.
Bu belirleme meclisin her ay yapt›¤› toplant›da bir ay
sonraki yap›lacak toplant›n›n gününü belirleme ﬂeklinde
olabilece¤i gibi, meclis dönem baﬂ› veya y›lbaﬂ› toplant›lar›nda da bir dönemi veya y›l› kapsayacak ﬂekilde toplant› gününü belirleyebilir. Yasa’da meclisin ayl›k toplant› gününün belirlemesinde özel bir husus getirilmemiﬂtir.
Örne¤in; meclis, her ay›n; biri, ikisi (ilk mesai günü, ilk Pazartesi, ilk Sal›, ilk Çarﬂamba günleri gibi)
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toplant› günü olarak tespit edebilir. Meclisin bu konuda
karar almamas› halinde toplant› günü baﬂkan taraf›ndan
tayin edilir.
Meclis toplant›s›n›n; zorunlu sebepler nedeniyle,
örne¤in ay›n ilk haftas›n›n dini veya milli bayram nedeniyle tatil gününe rastlamas› ve bu nedenle ay›n ilk haftas› içinde yap›lamamas› durumunda toplant› resmi tatili takip eden ilk çal›ﬂma günü yap›labilir. Ancak, bu durumun meclis taraf›ndan önceden belirlenip toplant› gününün tespit edilmesi gerekir.
Yasa hükmüne göre meclisin her ay›n ilk haftas›
içinde toplant›ya baﬂlamas› zorunlu iken, toplant› süresinin ilk haftay› aﬂmas›nda bir mahsur bulunmamaktad›r. Meclis her ay›n ilk haftas› içinde baﬂlad›¤› toplant›s›na ancak “resmî tatile rastlayan günlerde” ara verebilir.
Resmi tatil günleri de hafta sonu, y›lbaﬂ›, resmi ve dini
bayram günü tatilleridir. Resmi tatil olmayan günlerde
meclisin çal›ﬂmas›na ara vermesi yasa hükmüyle ba¤daﬂmaz. Meclis toplant›ya baﬂlad›¤› günden itibaren resmi
tatil günleri hariç di¤er günler toplant›s›n› sürdürerek
yasal süre içinde çal›ﬂmas›n› sonuçland›rmal›d›r.
Meclis her ay toplant› yapmak zorunda m›d›r?
5393 Say›l› Yasa’n›n 20. Maddesi meclisin her ay
toplanmas›n› öngörmüﬂtür. Bu hüküm karﬂ›s›nda meclis
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gündemde görüﬂülecek konu bulunmasa dahi ayl›k toplant› yapmak zorundad›r.
Meclisin gündemsiz toplanmas›n›, belediye baﬂkan›
taraf›ndan gündemin belirlenmedi¤i durumunu anlamak gerekir. Çünkü Yasa’n›n 21. Maddesi hükmüne göre, belediye baﬂkan› ve meclis üyeleri de belediyeye ait
iﬂlerle ilgili konular›n gündeme al›nmas›n› önerebilir.
Meclis üyelerinin önerilerinin gündeme al›nmas›, ancak
yap›lacak bir meclis toplant›s›yla mümkün olabilecektir.
Gündemde görüﬂülecek konu bulunmad›¤› gerekçesiyle
meclis toplant›s›n›n yap›lmamas› meclis üyelerinin gündeme konu önerme haklar›n› engelleyecektir.
Gündemde görüﬂülecek konu bulunmamas› nedeniyle meclisin ayl›k toplant›s›n› yapmamas›, 5393 Say›l› Yasa’n›n 20 ve 21. Maddesi hükmüyle de ba¤daﬂmamaktad›r.
Belediye baﬂkan› taraf›ndan gündemin belirlenmemesi nedeniyle gündemsiz toplanan belediye meclisi,
meclis üyeleri taraf›ndan da gündeme al›nmas› konusunda öneri getirilmemiﬂ ise, “… ay› yap›lan belediye
meclisi toplant›s›nda gündemde görüﬂülecek bir konu
bulunmad›¤›ndan toplant› kapat›lm›ﬂt›r” ﬂeklinde veya
benzer bir ifade tuta¤a geçirilmeli ve baﬂkan ve katip
üyeler taraf›ndan imzalan›p meclis toplant›s› kapat›lmal›d›r. Belediye Meclisi Çal›ﬂma Yönetmeli¤i’nin 6. Maddesi hükmüne göre, bu gün için de meclis üyelerine huzur hakk› ödenir.
191

GÜNEYDO⁄U ANADOLU BÖLGES‹ BELED‹YELER B‹RL‹⁄‹

Meclisin Ola¤anüstü Toplant›s›
5393 Say›l› Yasa’n›n 20. Maddesi, meclisin ayl›k toplant›s› yan›nda gerekli görülmesi halinde “ola¤anüstü”
toplant› da yapmas›n› öngörmüﬂtür.
Yasa hükmüne göre, meclisin ola¤anüstü toplant›
yapmas› için baz› kurallar vard›r:
 Meclisin ola¤anüstü toplant› yapmas› için acil bir
durumun ortaya ç›kmas› gerekir.
 Ortaya ç›kacak acil durum nedeniyle meclisi ola¤anüstü toplant›ya ça¤›rmaya belediye baﬂkan› yetkilidir.
 Bir y›lda en fazla üç (3) defa ola¤anüstü toplant›
yap›labilir. Yeni bir acil durum ortaya ç›kmas› nedeniyle
y›lda dördüncü kez ola¤anüstü toplant› yap›lamaz.
 Yap›lacak her bir ola¤anüstü toplant›n›n süresi bir
birleﬂim gününü (bir günü) geçemez.
 Ola¤anüstü toplant› ça¤r›s› ve gündem en az üç
gün önceden meclis üyelerine yaz›l› olarak duyurulur ve
ayr›ca mutat usullerle ilan edilir.
 Ola¤anüstü toplant›larda ça¤r›y› gerektiren konular›n d›ﬂ›nda hiçbir konu görüﬂülemez. Meclis baﬂkan›
ve üyeleri görüﬂülmesi için gündeme yeni bir konu öneremez.
Belediye meclisi yukar›da say›lan ﬂartlar›n varl›¤› halinde ve say›lan usullere uymak koﬂuluyla ola¤anüstü
toplant› yapabilecektir.
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Meclisin tatil karar› ald›¤› bir ayda ola¤anüstü toplant› yapmas› yasa hükmüne ayk›r› düﬂmeyecektir.
Meclis Toplant›lar›n›n Süresi
5393 Say›l› Yasa’n›n 20. Maddesi, meclisin ola¤an ve
ola¤anüstü yapaca¤› toplant›lar›n›n gün olarak süresini
de belirlemiﬂtir.
Meclisin ayl›k olarak yapaca¤› ola¤an toplant›lar›n›n
s›n›r› gün olarak bütçe görüﬂmelerine rastlayan ay hariç
beﬂ (5) gündür.
Bütçe görüﬂmesine rastlayan ayda ise bu s›n›r yirmi
(20) gündür. Mahalli ‹dareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeli¤i’nin 27. Maddesi hükmüne göre, büyükﬂehir belediyeleri ile di¤er belediyelerde kas›m ay›n›n birinci gününden önce Büyükﬂehirlere ba¤l› ilçe belediyelerinde
ise ekim ay›n›n birinci gününden önce ekim ay› toplant›s›nda görüﬂülmek üzere meclise sunulur. Ancak, meclis bütçe görüﬂmelerini gündeme ald›¤› ayda bitirmesi
gerekir. Çünkü yirmi günlük süre meclise bütçe görüﬂmesi için verilmiﬂ bir süredir.
Kesin hesab›n görüﬂüldü¤ü toplant› süresi de en fazla beﬂ (5) gün olacakt›r.
Zorunlu hallerde bir y›l içinde en fazla üç kez yap›lacak ola¤anüstü meclis toplant›s›n›n süresi de en fazla
bir (1) gün olarak tespit edilmiﬂtir.
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Tablo 1: Meclisin Toplant› Süreleri
AYLIK
TOPLANTI

BÜTÇE
GÖRÜﬁMES‹

OLA⁄ANÜSTÜ
TOPLANTI

5 GÜN

20 GÜN

1 GÜN

Meclise tan›nan bu süreler, en fazla yapabilece¤i ayl›k toplant› günü süreleri olup, bu sürelerin aﬂ›lmas›
mümkün de¤ildir. Gündemde yer alan konular›n bitirilemedi¤i gerekçesiyle toplant› günü uzat›lamaz. Yasa
meclis toplant› sürelerinin hiçbir ﬂekilde uzat›lmas›n›
öngörmemektedir.
Yasa’da öngörülen bu ayl›k toplant› süreleri içinde
gündemdeki konular›n görüﬂülmesi bitirilemez ise, gündemde yer alan ancak görüﬂülmeyen konular›n gelecek
aydaki toplant› gündemine al›narak görüﬂülmesi mümkündür.
Meclis baﬂkan ve üyelerine huzur hakk› ödenmesinde yukar›da belirtilen bu azami toplant› sürelerinin aﬂ›lmamas› koﬂuluyla, topland›klar› günler dikkate al›narak
ödeme yap›l›r.
Meclisin Tatil Karar› Almas›
5393 Say›l› Yasa’n›n 20. Maddesi meclisin her ay
toplant› yapmas›n› düzenlerken, isterse y›l›n bir ay›nda
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tatil karar› alarak bu ayda toplant› yapmayaca¤›n› da belirtmiﬂtir. Yasa hükmü, tatil karar› al›nmas›n› ve tatil yap›lacak ay›n tespitini de meclisin kendi takdirine b›rakm›ﬂt›r.
Meclis isterse y›l›n on iki ay› isterse de bir ay tatil karar› alarak y›l›n on bir ay› toplant› yapar.
Belediye Meclisi Çal›ﬂma Yönetmeli¤i’nin 6. Maddesi’ne göre meclis, baﬂkanl›k divan›, encümen ve denetim
komisyonu üyeli¤i seçiminin yap›laca¤›, faaliyet raporu,
bütçe ve kesin hesab› ile belli bir ayda görüﬂülmesi zorunlu olan konular›n görüﬂülece¤i aylar›n d›ﬂ›nda bir ay
tatil karar› alabilir.
Meclisin Toplant› Yeri ve ﬁekilleri
5393 Say›l› Yasa’n›n 20. Maddesi’ne göre meclisin,
herhangi bir zorunluluk olmad›¤› müddetçe al›ﬂ›lagelmiﬂ toplant› yerinde toplant› yapmas› as›ld›r. Bu yer, belediye binas› veya belediye binalar›ndan birinde olan
yerdir. Mutat toplant› yeri, belde halk›n›n olmasa bile en
az›ndan meclis üyelerinin ve belediye personelinin al›ﬂ›lagelmiﬂ meclis toplant› salonu olarak bilmesi gereken
yerdir.
Meclisin mutat toplant› yeri d›ﬂ›nda toplant› yapmas› zorunlu hallerde mümkündür. Bu zorunluluk genel
kabul görmüﬂ kurallara ve ilkelere uygun olmas› gerekir.
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Örne¤in; mutat toplant› yap›lan meclis salonunun bak›m ve onar›mda olmas› gibi. Mutat toplant› yeri d›ﬂ›nda yap›lacak toplant›larla ilgili olarak meclis üyelerine
önceden bilgi verilir. Ayr›ca, meclis toplant›lar› halka
aç›k oldu¤undan halk›n meclis toplant›lar›n› takip etmesi için toplant›n›n yeri ve zaman› mutat usullerle belde
halk›na duyurulur. Bu duyurma, mahalli gazetede yay›mlamak, resmi binalara ve halk›n gelip geçti¤i yerlere
asmak, hoparlör ilan› yapmak, varsa internet sayfas›nda
yay›mlamak vb. yollarla olur.
Meclisin mutat toplant› yeri d›ﬂ›nda toplan›lmas›n›n
zorunlu oldu¤u durumda ancak belde s›n›rlar› içerisinde bir yerde meclis toplant›s› yap›lmas› mümkündür.
Her ne ﬂart alt›nda olursa olsun belde s›n›rlar› d›ﬂ›nda
meclis toplant›s› yap›lmas› yasa hükmüyle ba¤daﬂmayacakt›r
Meclis Toplant›lar› Halka Aç›kt›r
Kent ve belde sakinleri meclis toplant›lar›na kat›larak meclis görüﬂmelerini izleyebilirler. Ancak, görüﬂmelerin huzur ve sükûnetini bozucu tutum ve davran›ﬂ
içinde olamazlar. Görüﬂ ve öneride bulunamazlar.
Meclisin Kapal› Oturum Yapmas›
Meclis baﬂkan›n›n veya üyelerden herhangi birinin
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gerekçeli önerisi üzerine, toplant›ya kat›lanlar›n salt ço¤unlu¤uyla kapal› oturum yap›lmas›na karar verilebilir.
Bu durumda belde halk› meclis toplant› salonunda bulunamaz ve meclis toplant›lar›n› izleyemezler.
Belediye Meclisi Çal›ﬂma Yönetmeli¤i’nin 11. Maddesi’ne göre, kapal› oturumda baﬂkan ve üyeler d›ﬂ›nda
gerekti¤inde meclis karar›yla meclis çal›ﬂmalar›na yard›mc› olmak üzere görevli personel bulundurulabilir.
Görüﬂmelerin Tutana¤a Geçirilmesi ve Kayd›
5393 Say›l› Yasa’n›n 20. Maddesi’ne göre, belediye
meclisinde yap›lan görüﬂmeler görevlilerce tutana¤a geçirilir. Belediye Meclisi Çal›ﬂma Yönetmeli¤i’nin 16.
Maddesi’ne göre, bu görevliler katip üyeler ve divan›n
sorumlulu¤undaki belediye personeli olan görevlilerdir.
Bu görevliler taraf›ndan tanzim edilen tutanaklar, meclis
baﬂkan› ve kâtip üyeler taraf›ndan imzalan›r.
Belediye meclisi toplant›lar› sesli ve görüntülü cihazlara da kaydedilebilir. Ancak, toplant›lar›n sesli ve görüntülü cihazlara kay›t yap›labilmesi için mutlaka meclis karar› gerekmektedir. Meclisin böyle bir karar› olmadan toplant›lar›n sesli ve görüntülü cihazlara kaydedilmesi mümkün de¤ildir.
Kapal› oturumlarda içeri görevli al›nmam›ﬂ ise tutanak ve kararlar kâtip üyeler taraf›ndan yaz›l›r.
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Meclis Gündemi
Her ay›n ilk günündeki belediye meclis gündemi belediye baﬂkan› taraf›ndan belirlenerek en az üç gün önceden üyelere bildirilir ve çeﬂitli yöntemlerle halka duyurulur.
Her ay›n ilk toplant›s›nda belediye baﬂkan› ve meclis üyeleri belediyeye ait iﬂlerle ilgili konular›n gündeme
al›nmas›n› önerebilir. Öneri, toplant›ya kat›lanlar›n salt
ço¤unlu¤uyla kabul edildi¤i takdirde gündeme al›n›r.
‹mar konular› ile y›ll›k bütçe d›ﬂ›nda kalan gündemdeki di¤er konular ile üyelerin teklifleri; toplant›ya kat›lanlar›n salt ço¤unlu¤unun kabulü hâlinde komisyonlara havale edilmeksizin belediye meclisince görüﬂülerek
karara ba¤lanabilir.
a) Meclis Gündeminin Oluﬂturulmas›
5393 Say›l› Yasa’n›n 21. Maddesi belediye meclisinin toplant› gündemini belirleme yetkisini belediye baﬂkan›na vermiﬂtir. Belediye baﬂkan› d›ﬂ›nda, örne¤in;
meclis baﬂkan vekili veya yetki verse dahi belediye baﬂkan yard›mc›s› belediye meclisinin gündemini belirleyemez. Çünkü belediye baﬂkan›n›n bu yetkisi 5393 Say›l›
Yasa’n›n 42. Maddesi’ne göre devredilebilen bir yetki de¤ildir.
Ancak, belediye baﬂkan› 5393 Say›l› Yasa’n›n 40.
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Maddesi uyar›nca görevini belediye baﬂkan vekiline b›rakm›ﬂsa, bu durumda meclis gündemini belirleme yetkisi belediye baﬂkan vekiline ait olacakt›r.
b) Gündeme Konu Önerilmesi
Meclis gündemi belediye baﬂkan› taraf›ndan belirlenir. Belediye baﬂkan› taraf›ndan belirlenen bu gündem
yasal süre içinde üyelere duyurulur ve bu gündemle belediye meclisi toplan›r.
Meclis toplant›lar›n›n ilk gününde belediye baﬂkan›
ve üyeler de belediye ait iﬂlerle ilgili konular›n gündeme
al›nmas›n› önerebilir. Öneri, toplant›ya kat›lanlar›n salt
ço¤unlu¤unun kabulü ile gündeme al›n›r. Meclis önerinin gündeme ilavesine kabul ederken hangi gündem
maddesinden sonra görüﬂülece¤ini de belirlemelidir.
Böyle bir belirleme yoksa gündemin son maddesi olarak
görüﬂülür.
c) Gündemin Duyurulmas›
5393 Say›l› Yasa’n›n 20. Maddesi’ne göre; ola¤anüstü meclis toplant› gündeminin üyelere ayr›ca yaz›l› duyurulmas› zorunlu iken, Yasa’n›n 21. Maddesi ola¤an
meclis toplant› gündeminin meclis üyelerine bildirimi
konusunda özel bir usul ve yöntem getirmemiﬂtir.
Ancak ola¤an ve ola¤anüstü meclis toplant›lar›nda
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ortak olan gündemin en az üç gün önce üyelere duyurulmas› gerekir.
Yasa’da gündemin duyurulmas› konusunda aç›klay›c› bilgi yer almazken, Belediye Meclisi Çal›ﬂma Yönetmeli¤i’nin 8. Maddesi gündemin nas›l duyurulaca¤› konusunu aç›klam›ﬂt›r.
Gündemin meclis üyelerine en az üç gün önce duyurulmas›nda, üç günün hesab›nda duyuru günü ile
toplant› günü hesaba kat›lmaz. Örne¤in; Pazartesi yap›lacak bir meclis toplant›s› için üyelere duyurunun en geç
Perﬂembe günü yap›lm›ﬂ olmas› gerekmektedir.
Meclis üyelerine bildirim, imza karﬂ›l›¤› gündemin
teslimi, taahhütlü posta, telefon, faks, belediye web sitesinde yay›mlama, elektronik posta gibi ispat edici yöntemlerden biri veya birkaç› kullan›larak yap›l›r. Telefonla bildirimde, bildirimin hangi numaral› telefonla, ne zaman ve kimin taraf›ndan yap›ld›¤› hususunda bildirimi
yapan kiﬂi taraf›ndan imzalanm›ﬂ bir belge düzenlenir.
Gündem, çeﬂitli yollarla halka da duyurulur. Bu duyuru, meclis toplant› salonunun giriﬂine ve belediye ilân
panosuna veya halk›n yo¤un olarak bulundu¤u ve gelip
geçti¤i yerlere ilân as›larak; gazete, hoparlör, internet,
radyo ve televizyon yay›n› gibi yöntemlerden biri veya
birkaç› kullan›larak yap›l›r.
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d) Reddedilen Bir Konunun Gündeme Al›nmas›
Belediye Meclisi Çal›ﬂma Yönetmeli¤i’nin 14. Maddesi, reddedilen bir konunun meclisin ayn› toplant›s›nda yeniden gündeme al›n›p görüﬂülemeyece¤ini düzenlemiﬂtir. Bu durumda, meclisçe reddedilen bir konu çal›ﬂma dönemi içerisinde farkl› toplant›larda yeniden
gündeme al›n›p görüﬂülebilecektir.
Örne¤in; meclisin temmuz ay› toplant›s›n›n birinci
oturumunda görüﬂülen ve reddedilen bir konu, temmuz
ay› toplant›s›n›n di¤er oturum ya da birleﬂimlerinde yeniden gündeme al›namaz ve görüﬂülemez. Ancak, meclisin di¤er aylarda (a¤ustos, eylül, ekim…) yapaca¤› toplant›larda gündeme al›narak, yeniden görüﬂülmesi
mümkündür.
Toplant› ve Karar Yeter Say›s›
Belediye meclisi, üye tam say›s›n›n salt ço¤unlu¤uyla toplan›r ve kat›lanlar›n salt ço¤unlu¤uyla karar verir.
Ancak, karar yeter say›s›, üye tam say›s›n›n dörtte birinden az olamaz. Oylamada eﬂitlik ç›kmas› durumunda
meclis baﬂkan›n›n bulundu¤u taraf ço¤unluk say›l›r.
Gizli oylamalarda eﬂitlik ç›kmas› durumunda oylama
tekrarlan›r, eﬂitli¤in bozulmamas› durumunda meclis
baﬂkan› taraf›ndan kur’a çekilir.
Meclisin toplanmas›nda, üye tam say›s›n›n salt ço201
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¤unlu¤u sa¤lanamad›¤› takdirde baﬂkan, gün ve saatini
tespit ederek, en geç üç gün içinde toplanmak üzere
meclisi tatil eder. Gelecek toplant›, üye tam say›s›n›n
dörtte birinden az olmayan üye say›s› ile yap›l›r.
Görüﬂmeler s›ras›nda baﬂkan veya üyelerden birinin
talebi üzerine yap›lacak yoklamada karar yeter say›s›n›n
bulunmad›¤› anlaﬂ›l›rsa, ikinci f›kradaki hükümler uygulan›r.
Üyeler oylar›n› bizzat kullan›r. Gizli oy kullanmaya
fizikî bak›mdan engelli üyeler, tayin edecekleri kiﬂi eliyle oy kullanabilirler.
Oylama gizli, iﬂaretle veya ad okunarak yap›l›r. Oy
verme kabul, ret veya çekimser ﬂeklinde olur.
Kararlar, meclis baﬂkan› ve kâtip üyeler taraf›ndan
imzalan›r ve bir sonraki toplant›da üyelere duyurulur.
a. Meclisin Toplant› Yeter Say›s›
5393 Say›l› Yasa’n›n 22. Maddesi, belediye meclisinin toplant› yapmas› ve müzakerelere baﬂlamas› için üye
tam say›s›n›n salt ço¤unlu¤unu aramaktad›r.
Salt ço¤unluk, üye tamsay›s›n›n yar›dan bir fazlas›
olan ço¤unluk de¤il, yar›dan fazla olan ço¤unlu¤u ifade
etmektedir.
Üye tam say›s›ndan maksat, belediye meclisleri için
2972 Say›l› Mahalli ‹dareler ‹le Mahalle Muhtarlar› ve
‹htiyar Heyetleri Seçimi Hakk›nda Kanun’un 5/b Madde202
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si, büyükﬂehir belediye meclisleri için 2972 Say›l› Kanun’un 6 ve 24. Maddeleri uyar›nca tespit edilen üye say›s›d›r.
Meclis üye tamsay›s›na belediye baﬂkanlar›n›n da
dâhil oldu¤u yarg› kararlar›yla kesinlik kazanm›ﬂt›r.(1)
Ayr›ca Yasa’n›n 22. Maddesi’nde yer alan, “Oylamada
eﬂitlik ç›kmas› durumunda meclis baﬂkan›n›n bulundu¤u taraf ço¤unluk say›l›r” hükmü de belediye baﬂkan›n›n
üye tamsay›s›na dâhil oldu¤unu do¤rulamaktad›r.
Belediye meclislerinin toplant› yeter say›lar› ﬂu
ﬂekilde olacakt›r:
Tablo: Belediye meclislerinin toplant› yeter say›lar›.
Belediye Nüfusu

Üye Tam Say›s›

10.000’e kadar
10.001’den 20.000’e kadar
20.001’den 50.000’e kadar
50.001’den 100.000’e kadar
100.001’den 250.000’e kadar
250.001’den 500.000’e kadar
500.001’den 1.000.000’e kadar
1.000.001 ve yukar›s›

10
12
16
26
32
38
46
56

Toplant› Yeter
Say›s›
6
7
9
14
17
20
24
29

Tabloda görüldü¤ü gibi belediye baﬂkan› dâhil üye
tam say›s› on (10) olan bir mecliste toplant› yeter say›s›
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alt› (6), baﬂkan dâhil üye tam say›s› on iki (12) olan bir
mecliste toplant› yeter say›s› yedi (7), baﬂkan dâhil üye
tam say›s› otuz sekiz (38) olan bir mecliste toplant› yeter
say›s› yirmi (20)’ dir.
Meclisin toplant›ya baﬂlamas› için üye tamsay›s›n›n
salt ço¤unlu¤unun mecliste haz›r bulunmas› gerekir.
b. Toplant› Yeter Say›s›n›n Sa¤lanamamas›
Genel kural olarak, belediye meclisi üye tam say›s›n›n salt ço¤unlu¤u ile toplan›r.
5393 Say›l› Yasa’n›n 22. Maddesi bu kural›n da bir
istisnas›n› düzenlemiﬂtir.
Meclisin ayl›k ola¤an veya ola¤anüstü toplant›s›n›n
baﬂlang›c›nda yap›lan yoklama sonucu üye tam say›s›n›n
salt ço¤unlu¤u sa¤lanamam›ﬂsa, meclis baﬂkan› toplant›
yapmaz ve gün ve saatini de belirmek suretiyle en geç üç
gün içinde toplanmak üzere meclisi tatil etmesi gerekir.
Üç gün hesab›na ilk toplant› günü dâhil de¤ildir.
Yasa’da en geç üç gün dedi¤ine göre, bu üç günlük süre,
meclisin toplanmas› için en fazla süre olup, bu süreden
daha az bir süre içinde meclis baﬂkan› meclisin toplanmas›n› isteyebilir.
Toplant› yeter say›s›n›n bulunmamas› nedeniyle ertelenen ve üç gün içinde yap›lacak toplant›n›n günü ve
saati de gelmeyen meclis üyelerine de yeni bir duyuru
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yap›lmas› gerekti¤i düﬂünülmektedir. Çünkü karar yeter
say›s› sa¤lanamayan toplant›da bulunmayan meclis üyeleri toplant›n›n ertelendi¤ini bilemeyebilirler ve bu toplant›ya kat›lmak isteyebilirler.
Toplant› yeter say›s›n›n bulunmamas› nedeniyle ertelenen ve üç gün içinde yap›lacak meclis toplant›s›na,
meclis üye tam say›s›n›n salt ço¤unlu¤u aranmaz. Bu
toplant›ya meclis üye tam say›s›n›n en az dörtte biri kadar üye kat›lm›ﬂ ise toplant› yap›l›r ve karar al›nabilir.
Üye tam say›s›n›n salt ço¤unlu¤u bulunmad›¤› gerekçesiyle ertelenerek üç gün içinde yap›lan meclis toplant›s›nda karar yeter say›s› için kat›lanlar›n salt ço¤unlu¤u yeterli olacakt›r. Bu toplant›daki karar yeter say›s›
için üye tam say›s›n›n dörtte birinden az olamayaca¤›
kural› uygulanmayaca¤› düﬂünülmektedir. Çünkü Yasa’n›n 22. Maddenin 1 ve 2. F›kras› hükmünü birbirinden ba¤›ms›z olarak düﬂünmek gerekir.
Örnek; üye tam say›s› otuz sekiz (38) olan bir belediye meclisinin ayl›k ola¤an toplant›s›na on (10) kiﬂi gelmiﬂ ve toplant› yeter say›s› bulunmad›¤›ndan toplant› üç
gün sonraya ertelenmiﬂtir. Üç gün sonraya ertelen toplant›ya da yine on (10) üye kat›lm›ﬂt›r. Ertelenen bu toplant›ya üye tam say›s›n›n (38) dörtte biri kadar on (10)
üye kat›ld›¤› için meclis toplant›s› yap›lacak ve toplant›ya kat›lanlar›n (10) salt ço¤unlu¤u olan alt› (6) kiﬂinin
olumlu oyu ile karar al›nabilecektir.
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c) Meclisin Karar Yeter Say›s›
Belediye meclislerinin toplanmas› için bir yeter say›
olmakla birlikte, bir de meclisin karar almas› için yeter
say› olmas› gerekir.
5393 Say›l› Yasa’n›n 22. Maddesi, meclisin bir konuda karar almas› için toplant›s›na kat›lan üyelerin salt ço¤unlu¤unun oyunu aramaktad›r.
Örnek–1; Belediye baﬂkan› dâhil üye tamsay›s› (10)
olan bir mecliste, üyelerin eksiksiz meclis toplant›s›na
kat›ld›¤›n› varsayal›m. Mecliste görüﬂülen bir önerinin
kabul edilmesi için en az (6) üyenin olumlu/kabul yönünde oy kullanmas› gerekir.
Örnek–2; Üye tamsay›s› on alt› (16) olan bir belediye meclisi baﬂkan dâhil dokuz (9) üyenin kat›l›m› ile
toplan›yorsa bir konuda karar almas› için en az beﬂ (5)
üyenin olumlu/kabul yönünde oy kullanmas› gerekir.
5393 Say›l› Yasa’n›n 22. Maddesi “Ancak, karar yeter say›s›, üye tam say›s›n›n dörtte birinden az olamaz “
demek suretiyle karar yeter say›s›n›n alt s›n›r›n› belirlemiﬂtir. Ancak, Yasa’da yer alan bu hükmün meclisin üye
tamsay›s›n›n salt ço¤unlu¤uyla toplant› yapmas› gerekti¤i f›kras›nda yer ald›¤› göz önüne al›n›rsa, bu kural›n
matematiksel olarak uygulama imkân› bulunmad›¤› düﬂünülmektedir. Çünkü üye tam say›s›n›n salt ço¤unlu¤u
ile toplanan meclis, kat›lanlar›n salt ço¤unlu¤u ile karar
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alaca¤›ndan bu say› her zaman meclis üye tam say›s›n›n
dörtte birinden daha fazla olacakt›r.
d) Oylamalarda Eﬂitlik Olmas›
5393 Say›l› Yasa’n›n 22. Maddesi oylamalarda eﬂitlik
ç›kmas› durumunu “aç›k oylama” ve “gizli oylama” olmak üzere iki farkl› ﬂekilde düzenlemiﬂtir.
Bu düzenlemeye göre aç›k oylamalarda eﬂitlik ç›kmas› durumunda, meclis baﬂkan›n›n bulundu¤u taraf
ço¤unluk say›l›r ve öneri kabul veya reddedilir. Yasa’da
“meclis baﬂkan›n›n bulundu¤u taraf” ifadesi yer ald›¤›ndan, toplant›larda meclise kim baﬂkanl›k ediyorsa (belediye baﬂkan›, belediye baﬂkan vekili, meclis birinci baﬂkan vekili ve meclis ikinci baﬂkan vekili) oylamalar›nda
eﬂitlik ç›kmas› durumunda bu kiﬂilerin oylar›n›n bulundu¤u taraf ço¤unluk say›lacakt›r.
Belediye Meclisi Çal›ﬂma Yönetmeli¤i’nin 13. Maddesine göre oylamada eﬂitlik ç›kmas› durumunda meclis
baﬂkan›n›n bulundu¤u taraf›n ço¤unluk say›lmas› meclisin “iﬂaretle” ve “aç›k” oylamalar›nda geçerlidir. Gizli oylamada meclis baﬂkan›n›n oyunun hangi tarafta bulundu¤u bilinemez ve bilinmesi de oylaman›n gizlili¤ini sakatlar.
Gizli oylamalarda eﬂitlik ç›kmas› durumunda oylama bir kez tekrarlan›r, eﬂitli¤in bozulmamas› durumun207
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da meclis baﬂkan› taraf›ndan kur’a çekilir. Kurada ç›kan
sonuç meclisçe kabul edilmiﬂ say›l›r
e) Görüﬂme S›ras›nda Karar Yeter
Say›s›n›n Olmamas›
Meclis üye tam say›s›n›n salt ço¤unlu¤u ile toplant›ya baﬂlamas›na ra¤men görüﬂmeler s›ras›nda bu say›
azalm›ﬂ olabilir. Bu durumda baﬂkan veya üyelerden birinin iste¤i üzerine yap›lacak yoklamada karar yeter say›s›n›n bulunmad›¤› anlaﬂ›l›rsa, meclis baﬂkan› toplant›ya devam etmez, gün ve saatini de belirtmek suretiyle en
geç üç gün içinde toplanmak üzere meclisi tatil etmesi
gerekir.
Örnek; Üye tamsay›s› otuz iki (32) olan bir meclisin
toplant› yapabilmesi için en az on yedi (17) üyenin toplant›da haz›r bulunmas› gerekir. On yedi (17) üyenin kat›l›m› ile toplanan mecliste ise, karar yeter say›s› dokuz
(9)’dur. On yedi (17) üye ile toplanan bu mecliste görüﬂme esnas›nda yap›lan yoklama sonucu dokuz (9) kiﬂiden
az üye bulunursa (örne¤in sekiz kiﬂi), karar yeter say›s›
bulunmad›¤› gerekçesiyle gün ve saati belirlenerek üç
gün içinde toplanmak üzere ertelenir.
Bu mecliste yoklama sonucu dokuz (9) kiﬂinin varl›¤›n›n tespiti sonucu toplant›ya devam edilir ancak, bir
konuda karar al›nmas› için dokuz (9) üyenin de kabul
oyuna ihtiyaç vard›r.
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Toplant› yeter say›s›n›n bulunmamas› nedeniyle ertelenen ve üç gün içinde yap›lacak meclis toplant›s›na,
meclis üye tam say›s›n›n salt ço¤unlu¤u aranmaz. Bu
toplant›ya meclis üye tam say›s›n›n en az dörtte biri kadar üye kat›lm›ﬂ ise toplant› yap›l›r ve karar al›nabilir.
f) Meclis Toplant›lar›nda Ço¤unluk
Ço¤unluk meclisin bir konuda karar almas› için yeterli olan oyun nicelik ve niteli¤ini göstermektedir. Birden çok ço¤unluk çeﬂidi vard›r:
a) Salt (mutlak) Ço¤unluk
Salt ya da mutlak; kesinlikle ve kendi baﬂ›na var
olan, hiçbir ﬂeye ba¤l› olmayan, ba¤›ms›z anlam›nda
kullan›lmaktad›r.(1) Salt ço¤unluk ise bir mecliste toplant›ya kat›lanlar›n yar›dan fazlas›n›n ayn› yönde olan
oylar›n› ifade etmektedir. Örne¤in, 10 kiﬂinin kat›l›m› ile
toplanan bir meclis toplant›s›nda 6 kiﬂinin “evet” oyu
salt ço¤unluktur.
b) Nisbi (izafi-oransal) Ço¤unluk
Toplanan oylar toplam›n›n (tüm oylar›n yar›s›ndan
fazla olmas› gerekmeksizin), di¤er oy topluluklar›ndan
fazla olmas›. Örne¤in, (100) kiﬂilik bir kurulda bir görüﬂ
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k›rk (40) oy alm›ﬂ, di¤er iki görüﬂ otuz yedi (37) ve yirmi üçer (23) oy alm›ﬂ ise, k›rk (40) oy alan mutlak (salt)
anlamda bir ço¤unluk (51) de¤il, nisbi olarak ço¤unlu¤u oluﬂturur.
c) Nitelikli (vas›fl›) Ço¤unluk:
Meclisin kararlar›nda bir önerinin kabulü veya reddi için belli bir yüzde ya da oran aranmas› ile bulunan
ço¤unluk ﬂeklidir. Örne¤in, yüzde yetmiﬂ veya dörtte
üç, üçte iki gibi ço¤unluk ﬂeklidir.
5393 Say›l› Yasa’n›n 26. Maddesi y›ll›k faaliyet raporunun yeterli görülmemesi için dörtte üç oran›nda nitelikli ço¤unluk aramaktad›r.
Belediye Meclisi Toplant›lar›nda
Aranacak Ço¤unluk ﬁekli Nedir?
Yasa’n›n 22. Maddesi hükmü, oylamada eﬂitlik ç›kmas› durumunda meclis baﬂkan›n›n bulundu¤u taraf ço¤unluk say›laca¤› istisnai hükmü d›ﬂ›nda, belediye meclisinin bir konuda karar almas› için genel olarak meclis
toplant›s›na kat›lanlar›n “salt ço¤unlu¤unun” karar› gerekir.
Bu genel düzenlemenin;
 Aç›k oylamalarda eﬂitlik ç›kmas› durumunda baﬂkan›n bulundu¤u taraf›n ço¤unluk say›lmas›,
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 Gizli oylamalarda eﬂitlik ç›kmas› halinde kura çekilerek ço¤unlu¤un tespit edilmesi,
 Faaliyet raporunun görüﬂülmesi ve ‹çiﬂleri Bakanl›¤›’n›n izni ile yap›lacak borçlanmalarda nitelikli ço¤unluk aranmas›, istisnalar›n› oluﬂturmaktad›r.
Meclis toplant›lar›nda baﬂkan›n bulundu¤u taraf›n
tercih edilmesi, kura çekilmesi ve nitelikli ço¤unluk, Yasa’da belirtilen özel hallerde aran›r. Bu özel haller d›ﬂ›nda meclis toplant›lar›nda salt ço¤unluk aran›r.
Görüldü¤ü gibi, 5393 Say›l› Yasa’n›n 26. ve di¤er
maddeleri belediye meclisine “nisbi” ço¤unlukla karar
alma yetkisi verilmemiﬂtir.
Yasa’da yer almamas›na ra¤men Belediye Meclisi Çal›ﬂma Yönetmeli¤i’nin 2. Maddesi’nde nisbi ço¤unlu¤un
tan›m› yap›lm›ﬂ, 14. Maddesi’nde mecliste görüﬂülen konular; mahiyetine göre salt ço¤unluk, nisbi ço¤unluk,
nitelikli ço¤unluk, oyçoklu¤u veya oybirli¤i ile kabul ya
da reddedilece¤i ve 20. Maddesi’nde ise encümen seçiminin nisbi ço¤unlukla yap›laca¤› belirtilmiﬂtir.
g) Oy Verme ﬁekli ve Çekimser Oylar
5393 Say›l› Yasa’n›n 22. Maddesi hükmüne göre
meclis toplant›lar›nda üyeler, “kabul”, “ret” ve “çekimser” ﬂeklinde oy kullan›rlar. Meclis üyelerinin bu ifadelerden farkl› anlama gelecek ﬂekilde oy kullanmalar›, Ya211
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sa hükmüyle ba¤daﬂmaz ve karar›n s›hhatini de etkileyebilir. Örne¤in; “kabul” yerine “olabilir” ya da “ret” yerine
“olumsuz” gibi ifadeler kullan›lmamal›d›r.
Meclis Toplant›lar›nda Kullan›labilen Bir Oy
ﬁekli Olan “çekimser” Oylar›n Mahiyeti Nedir?
5393 Say›l› Yasa’n›n 22. Maddesi’nde bir oy verme
ﬂekli olarak kabul edilen çekimser oylar›n mahiyetinin
ne oldu¤u aç›klanmam›ﬂt›r.
Edirne ‹dare Mahkemesi’nin 29.04.1998 gün ve E:
1997/913, K: 1998/34 Say›l› karar› da özetle; belediyesinin baﬂkan dâhil (16) üyeli belediye meclisi (11) üyenin
iﬂtiraki ile topland›¤›, baﬂkan›n oyu dâhil 5 kabul, (6) çekimser oya karﬂ›l›k 3194 Say›l› ‹mar Kanunun 8/b.maddesi uyar›nca onaylanan imar plan› de¤iﬂikli¤ini, imar
plan› de¤iﬂikliklerinin onaylanmas› konusunda belediye
meclislerinin izafi ço¤unlukla karar alaca¤›na cevaz veren bir kanun hükmü bulunmamas› nedeniyle, çekimser
oylar›n ret veya kabul olarak de¤erlendirilemeyece¤i, karar yeter say›s› için aranan mutlak ço¤unluk hükmünün
tatbik edilmesi gerekece¤ini belirterek, meclis karar›n›
iptal etmiﬂtir.
Yarg›tay 11. Hukuk Dairesi’nin, 27.10.1982 gün ve
E: 1982/4028, K: 1982/4182 say›l›, 29.11.1982 gün ve
E: 1982/5096, K: 1982/4999 say›l› ve 11.02.1991 gün
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ve E: 1989/8948, K: 1991/849 kararlar›, kooperatif genel kurullar›nda kullan›lan çekimser oylar› kabul oylar
yönünde de¤erlendirilerek karar al›namayaca¤› ﬂeklindedir.
Aç›klamalar, kanun hükmü ve yarg› kararlar› birlikte
de¤erlendirildi¤inde çekimser oylar› kabul veya ret oylara
ilave ederek, bir karar alma imkân› bulunmamaktad›r.
Örnek–1; Üye tamsay›s› yirmi alt› (26) olan bir meclis üye tam say›s› ile topland›¤›n› ve bir öneri hakk›nda
on iki (12) kabul, on (10) ret ve dört (4) çekimser oy kullan›ld›¤›n› varsayarsak, bu öneri kabul edilmemiﬂ say›l›r.
Örnek–2; Üye tamsay›s› otuz iki (32) olan bir meclis üye tam say›s› ile topland›¤›n›, y›ll›k faaliyet raporunun görüﬂüldü¤ünü ve faaliyet raporu hakk›nda yirmi
üç (23) ret (yetersiz), üç (3) kabul ve yedi (6) çekimser
oy kullan›ld›¤›n› varsayd›¤›m›zda, faaliyet raporunun
yetersizli¤i için gerekli olan dörtte üç nitelikli ço¤unluk
kadar ret oyu bulunamad›¤›ndan, faaliyet raporu reddedilmemiﬂ say›l›r.
Örneklerde de görüldü¤ü gibi çekimser oylar ret ve
kabul oylar› etkilememektedir.
h) Oylama Usulü
5393 Say›l› Yasa’n›n 22. Maddesi’ne göre oylama
“gizli”, “iﬂaretle” ve “ad okunarak” yap›l›r. Belediye Mec213
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lis Çal›ﬂma Yönetmeli¤i’nin 13. Maddesi oylama usullerini geniﬂ biçimde aç›klam›ﬂt›r:
1) Gizli Oylama
Meclis üyelerinin oy pusulas›na seçece¤i kiﬂi veya kiﬂilerin adlar›n› ya da bir teklif hakk›nda, kabul, çekimser
veya ret yaz›p tan›t›c› hiçbir iﬂaret koymadan sand›¤a atmas›d›r.
Gizli oylamalarda kullan›lacak oy pusulalar› zarfla
birlikte baﬂkanl›kça mühürlü ﬂekilde düzenlenir. Oylama bittikten sonra kâtip üyeler taraf›ndan sand›ktan ç›kan zarflar say›l›r ve üye say›s›ndan fazla olmad›¤› tespit
edildikten sonra aç›l›r. Oy pusulalar› say›ld›ktan sonra,
baﬂkanl›k divan› taraf›ndan sonuç aç›klan›r. Oylarda
eﬂitlik halinde oylama bir defa daha tekrarlan›r; yine
eﬂitlik olursa meclis baﬂkan›nca kuraya baﬂvurulur. Kura çekimi, birbirinin ayn› olan ve üzerinde adlar yaz›l›
bulunan kâ¤›tlar bir torbaya konularak meclis baﬂkan›
taraf›ndan çekilmek suretiyle yap›l›r. Torbadan çekilen
isim kazanm›ﬂ olur. Baﬂkanl›k divan›, encümen üyeli¤i
ve denetim komisyonu üyeli¤i seçimleri gizli oylama ile
yap›l›r. Baﬂka konularda da meclis karar› ile gizli oylama
yap›labilir.
2) ‹ﬂaretle Oylama
Meclis üyesinin elini yukar› kald›rarak veya aya¤a
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kalkarak kabul, çekimser veya ret ﬂeklinde oyunu aç›klamas›d›r.
‹ﬂaretle oylamada oylar› tespit etmek baﬂkanl›k divan›na aittir. Ço¤unluk olup olmad›¤› hususunda tereddüt
olursa, bir defa daha oylama yap›l›r. Tereddüt giderilemedi¤i takdirde ad okunmak suretiyle aç›k oylamaya
baﬂvurulur.
3) Aç›k Oylama
Üzerinde üyelerin ad ve soyadlar› yaz›l› oy pusulalar›n›n sand›¤a at›lmas› veya varsa elektronik oylama mekanizmas›n›n çal›ﬂt›r›lmas› ya da üyelerin adlar›n›n
okunmas› üzerine, ad› okunan üyenin aya¤a kalkarak
kabul, çekimser veya ret demesi suretiyle yap›lan oylamad›r.
Sand›k kullan›larak yap›lan oylamada, sand›k kâtip
üyeler taraf›ndan meclis önünde aç›l›r. Oy pusulalar› say›l›r ve oy çeﬂitleri tutana¤a ayr› ayr› geçirildikten sonra
baﬂkanl›k divan› taraf›ndan sonuç aç›klan›r.
Yasa hükmüne göre meclis üyelerinin oylar›n› bizzat
kullanmas› as›ld›r. Ancak, gizli oy kullanmaya fizikî bak›mdan engelli üyeler, tayin edecekleri kiﬂi eliyle oy kullanabilirler.
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i) Meclis Kararlar›n›n ‹mzalanmas›
Mecliste al›nan kararlar›n bütün meclis üyeleri taraf›ndan imzalanmas› gerekmez.
Meclis toplant›lar›nda al›nan kararlar 5393 Say›l› Yasa’n›n 19. Maddesi’ne göre meclis üyeleri aras›ndan seçilen iki kâtip üye ile meclis baﬂkan› taraf›ndan imzalan›r.
Bu ﬂekilde imzalanmam›ﬂ olan meclis kararlar›n›n geçerlilikleri hukuki itilaf konusu olabilece¤inden, meclis kararlar›n›n imzalanmas›nda 5393 Say›l› Yasa’n›n 22. Maddesi’nde belirtilen ﬂekil unsuru önemsenmelidir.
Yasa hükmü mecliste al›nan kararlar bir sonraki toplant›da üyelere da¤›t›laca¤›n› belirtmektedir. Bu da¤›tma
bütün tutanaklar›n da¤›t›lmas› ﬂeklinde de¤il, sadece
meclisin hangi konularda ne karar ald›¤›n› gösterir “karar özetlerinin” da¤›t›lmas› yerinde olacakt›r.
Belediye Meclisi Çal›ﬂma Yönetmeli¤i’nin 16. Maddesi hükmüne göre, meclis görüﬂmeleri kâtip üyeler veya divan›n sorumlulu¤undaki görevlilerce tutana¤a geçirilir ve baﬂkanl›k divan› taraf›ndan imzalan›r. Toplant›lar, meclisin karar›yla sesli veya görüntülü cihazlarla da
kaydedilebilir.
Kararlar, tutanaklara dayal› olarak yaz›l›r, baﬂkan ve
kâtip üyelerce imzalan›r. Meclis kararlar›na her y›l birden baﬂlamak üzere birbirini izleyen karar numaras› verilir. Vali taraf›ndan geri gönderildi¤i için yeniden görü216
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ﬂülen kararlara yeniden karar numaras› verilir. Kararlar,
bir sonraki toplant›da üyelere da¤›t›l›r. Ayr›ca, kararlar›n
asl› bir dosyada muhafaza edilir.
Kapal› oturumlarda içeri görevli al›nmam›ﬂ ise tutanak ve kararlar kâtip üyeler taraf›ndan yaz›l›r.
Belediye Meclisi Çal›ﬂma Yönetmeli¤i’nin 14. Maddesi’ne göre mecliste bir konu ya “oybirli¤i” veya “oyçoklu¤u” ile kabul ve reddedilir.
Oybirli¤i, meclis toplant›s›na kat›lan bütün üyelerin
ayn› yönde oy kullanmas›d›r. Oyçoklu¤u ise, toplant›ya
kat›lan bütün üyelerin ayn› yönde oy kullanmamas› halidir.
Örnek–1; Üye tamsay›s› 16 olan bir meclis toplant›s›na 12 üye kat›l›yor ve bir öneri hakk›nda 12 kabul oyu
ç›k›yorsa bu öneri oybirli¤iyle kabul edilmiﬂ, e¤er 11 kabul ve 1 ret oyu varsa oyçoklu¤uyla kabul edilmiﬂ olacakt›r.
Kâtip üyelerce meclis kararlar›n›n sonuna önerinin
oybirli¤i veya oyçoklu¤undan hangisiyle kabul edildi¤i
yaz›l›r.
Örnek–2; Üye tamsay›s› 12 olan bir meclis 11 üyenin kat›l›m› ile toplan›yor ve bir öneri hakk›nda 7 kabul,
3 ret ve 1 çekimser oy ç›k›yorsa, meclis karar›n›n sonuna “… öneri mecliste yap›lan müzakere sonucu 3 ret ve
1 çekimser oya karﬂ›l›k 7 kabul oyuyla ve oyçoklu¤uyla
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kabul edilmiﬂtir.” ifadesi yaz›larak baﬂkan ve katip üyelerce imzalanmal›d›r.
j) Mecliste Düzenin Sa¤lanmas›
Belediye Meclisi Çal›ﬂma Yönetmeli¤i’nin 12. Maddesi’ne göre meclis baﬂkan›, meclis çal›ﬂmalar›nda düzeni sa¤lamakla yükümlüdür.
Meclis görüﬂmeleri s›ras›nda söz alan üyenin konu
d›ﬂ›na ç›kmas›, kiﬂili¤e dokunur söz söylemesi, di¤er
üyelerin hatibin sözünü kesmesi ve meclisin düzenini
bozacak davran›ﬂta bulunmas› yasakt›r. Buna ayk›r› davranan üyeler, baﬂkan taraf›ndan uyar›l›r, buna ra¤men
davran›ﬂlar›nda ›srar eden üye baﬂkan›n talimat›yla görevliler taraf›ndan meclisten ç›kar›l›r.
Meclis görüﬂmeleri s›ras›nda sükûnetin bozulmas›
durumunda baﬂkan taraf›ndan ilgililere ihtarda bulunulur. Görüﬂmelere devam edilemeyece¤inin anlaﬂ›lmas›
halinde baﬂkan oturuma ara verebilece¤i gibi görüﬂmeleri bir sonraki birleﬂime erteleyebilir.
Belediye Meclisi Çal›ﬂma Yönetmeli¤i’nin 15. Maddesi’ne göre de oturuma ara ve birleﬂime son verme yetkisi baﬂkana aittir. Oturuma ara verilirken gelecek oturumun saati ile birleﬂime son verilirken gelecek birleﬂimin günü ve saati baﬂkan taraf›ndan üyelere duyurulur
ve meclis salonunun uygun bir yerine as›l›r.
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Meclis Kararlar›
Belediye baﬂkan›, hukuka ayk›r› gördü¤ü meclis kararlar›n›, gerekçesini de belirterek yeniden görüﬂülmek
üzere beﬂ gün içinde meclise iade edebilir.
Yeniden görüﬂülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden görüﬂülmesi istenip de belediye meclisi üye tam say›s›n›n salt ço¤unlu¤uyla ›srar edilen kararlar kesinleﬂir.
Belediye baﬂkan›, meclisin ›srar› ile kesinleﬂen kararlar aleyhine on gün içinde idarî yarg›ya baﬂvurabilir.
Kararlar kesinleﬂti¤i tarihten itibaren en geç yedi
gün içinde mahallin en büyük mülkî idare amirine gönderilir. Mülkî idare amirine gönderilmeyen kararlar yürürlü¤e girmez.
Mülkî idare amiri hukuka ayk›r› gördü¤ü kararlar
aleyhine idarî yarg›ya baﬂvurabilir.
Belediye meclisi taraf›ndan bir konu hakk›nda al›nan karar, karar›n al›nd›¤› anda yürürlü¤e/uygulamaya
girmez. 5393 Say›l› Yasa’n›n 23. Maddesi belediye meclisi kararlar›n›n “kesinleﬂmesi” ve “yürürlü¤e girmesi”
ﬂeklinde iki aﬂamal› bir yöntem belirlemiﬂtir.
a) Meclis Kararlar›n›n Kesinleﬂmesi
b) Baﬂkan›n Kararlara Karﬂ› ‹dari Yarg›ya Baﬂvurmas›
c) Meclis Kararlar›n›n Halka Duyurulmas›
d) Meclis Kararlar›n›n Yürürlü¤e Girmesi
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e) Büyükﬂehir ‹lçe Belediye Meclis Kararlar›
f) ‹mar Planlar›na ‹liﬂkin Meclis Kararlar›
a) Meclis Kararlar›n›n Kesinleﬂmesi
Belediye meclisi taraf›ndan görüﬂülüp kabul edilen
kararlar, beﬂ gün içinde belediye baﬂkan› taraf›ndan hukuka ayk›r› oldu¤u gerekçesiyle yeniden görüﬂülmek
üzere meclise iade edilmemiﬂse bu meclis karar› kesinleﬂir.
Belediye baﬂkan› hukuka ayk›r›l›k iddias› ile beﬂ gün
içinde tekrar görüﬂülmesini istedi¤i meclis kararlar› kesinleﬂmiﬂ say›lmaz. Ancak, belediye baﬂkan›n›n iade etti¤i konuyu meclis tekrar görüﬂerek, üye tam say›s›n›n salt
ço¤unlu¤u ile kabul ederse bu meclis karar› da kesinleﬂmiﬂ say›l›r. Belediye Meclisi Çal›ﬂma Yönetmeli¤i’nin 17.
Maddesi’ne göre bu durumda meclis karar›n›n kesinleﬂme tarihi, ikinci karar›n tarihidir.
Beﬂ günlük süre karar›n al›nd›¤› günden baﬂlamak
üzere beﬂ gündür. Sürelerin hesaplanmas›nda genel teamül izleyen günden sürenin baﬂlamas›d›r. 2577 Say›l›
‹dari Yarg›lama Usul Kanunu’nun 8. Maddesi de sürenin
izleyen günden itibaren baﬂlamas›n› benimsemiﬂtir.
Örne¤in; ay›n 3’ünde al›nan bir karar belediye baﬂkan› taraf›ndan hukuka ayk›r› görülüyorsa en geç ay›n
8’ine kadar meclise geri iade edilmiﬂ olmas› gerekir. Ka220
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rar›n meclise geri iadesi bu süreleri aﬂarsa, karar mecliste yeniden görüﬂülmez ve kesinleﬂir.
Örnek; Üye tamsay›s› 46 olan bir belediye meclisi 40
üyenin kat›l›m›yla toplan›yor ve 21 kabul ve 19 ret oyu
ile bir öneriyi kabul ediyor. Belediye baﬂkan› bu öneriyi
hukuka ayk›r› bularak beﬂ gün içinde geri iade ediyor ve
bir ay sonraki meclis toplant›s›na 42 üye kat›l›yor ve yeniden görüﬂülen bu öneri hakk›nda 23 kabul ve 19 ret
oyu ç›k›yor. ‹kinci toplant›da kabul oylar› birinci toplant›dan fazla olmas›na ra¤men, kabul oylar›n say›s› meclis
üye tamsay›s›n›n salt ço¤unlu¤u olan 24 kabul oyuna
ulaﬂamad›¤›ndan meclis karar›nda ›srar edememiﬂ, di¤er
bir ifadeyle öneri kabul edilmemiﬂ say›lacakt›r.
Belediye baﬂkan› taraf›ndan hukuka ayk›r› görülerek
süresi içinde meclise iade edilen ve meclisin üye tamsay›s›n›n salt ço¤unlu¤unun karar›yla ›srar edilerek, kabul
edilen kararlar› belediye baﬂkan›n›n ikinci defa meclise
iade hakk› bulunmamaktad›r.
Belediye baﬂkan› meclisin ald›¤› kararlar› hukuka
ayk›r› bularak geri meclise iade ediyorsa yasa hükmü gere¤i iade gerekçesini de belirtmelidir. Gerekçe gösterilmeden kararlar›n›n meclise iade edilmesi yasa hükmüyle ba¤daﬂmaz
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b) Baﬂkan›n Kararlara Karﬂ› ‹dari
Yarg›ya Baﬂvurmas›
Meclis, belediye baﬂkan›n›n iade etti¤i bir kararda
üye tam say›s›n›n salt ço¤unlu¤uyla ›srar ederse bu karar› belediye baﬂkan›n›n ikince defa meclise iade etme
hakk› bulunmamaktad›r.
Meclis karar›n›n hukuka ayk›r›l›¤› konusunda belediye baﬂkan›n›n ›srar› devam ediyorsa, bu meclis karar›
aleyhine on (10) gün içinde idari yarg›ya baﬂvurma hakk› vard›r.
5393 Say›l› Yasa’n›n 23. Maddesi belediye baﬂkan›na
meclisin ›srar›yla kesinleﬂen kararlar aleyhine idari yarg›ya baﬂvurma yetkisi verdi¤inden, belediye baﬂkan›
meclise geri iade etmedi¤i kararlar aleyhine idari yarg›ya
baﬂvurmas› yasa hükmüyle ba¤daﬂmayacakt›r.
Belediye baﬂkan›n›n meclis kararlar›n›n iptali için
idari yarg›ya baﬂvurmas› karar›n kesinleﬂmesini etkilemez.
Belediye baﬂkan›n›n yarg›ya baﬂvurma süresi (on
günlük) karar›n kesinleﬂti¤i (mecliste al›nd›¤›) günden
itibaren on günlük süredir.
Örne¤in; ay›n 9’unda meclisin ›srar›yla kesinleﬂen
bir karar aleyhine belediye baﬂkan› en geç ay›n 19’una
kadar idari yarg›ya dava açabilecektir.
2577 say›l› ‹dari Yarg›lama Usul Kanunu’nun 8’inci
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maddesine göre, sürenin son günü tatil gününe rastlarsa, süre tatil gününü izleyen çal›ﬂma gününün bitimine
kadar uzar.
c) Meclis Kararlar›n›n Halka Duyurulmas›
5393 say›l› Yasa’n›n 23’üncü maddesi, kesinleﬂen
meclis kararlar›n›n özetlerinin yedi gün içinde uygun
araçlarla halka duyurulaca¤›n› belirtmiﬂ, ancak bu duyurma ile ilgili özel bir yöntem belirlememiﬂtir.
Meclisçe kabul edilip kesinleﬂen kararlar›n özetleri,
yedi gün içinde resmi binalar›n giriﬂlerine asmak, hoparlör ilan› yapmak, yerel gazete, radyo ve televizyonlarda
ilan yapt›rmak suretiyle halka duyurulabilir.
d) Meclis Kararlar›n›n Yürürlü¤e Girmesi
5393 Say›l› Yasa’n›n 23. Maddesi’ne göre, belediye
meclisi kararlar› kesinleﬂtikten sonra, kararlar kesinleﬂti¤i tarihten itibaren en geç yedi gün içinde mahallin en
büyük mülkî idare amirine (ba¤l›l›¤›na göre vali ve kaymakama) gönderilir. Mülkî idare amirine gönderilmeyen
kararlar yürürlü¤e girmez.
Belediye baﬂkan›n›n meclis kararlar› aleyhine idari
yarg›ya baﬂvurmas›, meclis karar›n›n mülki idare amirine gönderilme süresini etkilemez.
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Mülki idare amiri, kendisine gönderilen meclis kararlar›n içeri¤ine itiraz ederek, bu kararlar› teslim almaktan kaç›namaz veya geri gönderemez.
Belediye Meclisi Çal›ﬂma Yönetmeli¤i’nin 18. Maddesi’ne göre, meclis kararlar› iki suret olarak mülki idare amirli¤ine gönderilir. Valilik, kaymakaml›k ve büyükﬂehir belediye baﬂkanl›¤›nca teslim al›nan karar›n son
sayfas›na, karar tarihi, teslim al›nd›¤› tarih ve kay›t numaras› yaz›ld›ktan sonra karar›n bir sureti belediyeye iade edilir. Bu ﬂekilde kay›tlar› tamamlanan karar teslim
alan makam taraf›ndan dosyas›nda saklan›r. Bu kararlar› kaydetmek üzere ilgili idareler taraf›ndan bir defter tutulur.
Mülki idare amirinin idari yarg›ya baﬂvurmas› meclis karar›n›n yürürlü¤e girmesini engellemez.
Kesinleﬂen meclis kararlar› yedi günden daha
fazla bir sürede mülki idare amirine gönderilmesi
durumunda yürürlü¤e girer mi?
5393 Say›l› Yasan›n 23. Maddesi, kesinleﬂen meclis
kararlar›n›n en geç yedi gün içinde mülki idare amirine
gönderilece¤ini belirtmiﬂ ve mülki idare amirine gönderilmeyen kararlar›n yürürlü¤e girmeyece¤ini hüküm alt›na alm›ﬂt›r. Yasada yer alan bu hükme göre, mülki idare amirine gönderilmeyen meclis kararlar›n›n yürürlü¤e
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girmeyece¤i tart›ﬂma götürmez bir gerçektir. Ancak, yedi günden daha geç, örne¤in sekiz, dokuz veya on günlük sürede mülki idare amirine gönderilen meclis kararlar›n yürürlü¤e girmeyece¤ini söylemek zordur. Süresi
içinde mülki idare amirine gönderilmeyen kararlarda
yürürlü¤e girmekle birlikte, bu gerekçe ile idari yarg›ya
götürülmesi halinde ﬂekil yönünden iptal edilme riski
yüksektir. ‹dari yarg›ya götürülmeyen veya idari yarg›ya
götürülmekle birlikte aleyhinde bir karar verilmeyen
meclis karar›n›n yürürlü¤ünün devam edece¤ini söylemek yanl›ﬂ olmaz.
Mülki idare amirine geç gönderilen kararlar›n yürürlü¤e girmesi, kararlar› süresi içinde mülki idare amirlerine göndermeyen belediye yetkililerinin, baﬂta belediye
baﬂkan› olmak üzere, idari ve cezai sorumluluklar›n› ortadan kald›rmayacakt›r.
e) Büyükﬂehir ‹lçe Belediye Meclis Kararlar›
Büyükﬂehir ilçe belediye meclisi kararlar›n›, “büyükﬂehir belediye meclisinde görüﬂülmeyecek” ve “büyükﬂehir belediye meclisinde görüﬂülecek” kararlar olmak
üzere iki k›s›mda incelemek gerekecektir.
Büyükﬂehir ilçe belediyelerinin ald›¤› bütçe ve imarla ilgili olanlar d›ﬂ›ndaki kararlar› büyükﬂehir belediye
meclisinde görüﬂülmez. Ayr›ca büyükﬂehir belediye
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meclisinde görüﬂülmeyen bu kararlar, yürürlü¤e girmesi
için ba¤l› oldu¤u ilçe kaymakam›na gönderilecektir.
Örne¤in; Diyarbak›r Ba¤lar Belediye Meclisi’nin bütçe ve imarla ilgili kararlar d›ﬂ›ndaki meclis kararlar› Ba¤lar Kaymakam›’na gönderilecektir.
5216 Say›l› Yasa’n›n 14 ve 25. Maddesi’ne göre, büyükﬂehir ilçe belediye meclisleri taraf›ndan al›nan imar
ve bütçeye iliﬂkin kararlar büyükﬂehir belediye meclisine sunulur ve görüﬂülür.
5216 Say›l› Yasa’n›n 14. Maddesi’ne göre, ilçe belediye meclislerinin imara iliﬂkin kararlar› üç ay içinde büyükﬂehir belediye meclisinde görüﬂülmemesi halinde
onaylanm›ﬂ say›l›r.
Büyükﬂehir kapsam›ndaki ilçe belediye meclisleri taraf›ndan al›nan imara iliﬂkin kararlar, karar›n geliﬂinden
itibaren üç ay içinde büyükﬂehir belediye meclisi taraf›ndan naz›m imar plân›na uygunlu¤u yönünden incelenerek aynen veya de¤iﬂtirilerek kabul edildikten sonra büyükﬂehir belediye baﬂkan›na gönderilir.
Büyükﬂehir belediye meclisinde görüﬂülen büyükﬂehir ilçe belediyelerinin imar ve bütçeye iliﬂkin kararlar›,
art›k büyükﬂehir belediye meclisi karar› haline gelmiﬂ say›lacakt›r. Dolay›s›yla büyükﬂehir ilçe belediye meclislerinin imar ve bütçeye iliﬂkin kararlar› büyükﬂehir belediye meclisinde görüﬂüldükten sonra, büyükﬂehir belediye
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meclisi karar› gibi süresi içinde valiye gönderilecek ve
yürürlü¤e girecektir.
f) ‹mar Planlar›na ‹liﬂkin Meclis Kararlar›
3194 Say›l› ‹mar Kanunu’nun 8. Maddesi’nin (b)
bendinde, “Naz›m ‹mar Plan› ve Uygulama ‹mar Plan›ndan meydana gelir. Mevcut ise bölge plan› ve çevre düzeni plan kararlar›na uygunlu¤u sa¤lanarak, belediye s›n›rlar› içinde kalan yerlerin naz›m ve uygulama imar
planlar› ilgili belediyelerce yap›l›r veya yapt›r›l›r. Belediye meclisince onaylanarak yürürlü¤e girer. Bu planlar
onay tarihinden itibaren belediye baﬂkanl›¤›nca tespit
edilen ilan yerlerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalar›nda bir ay süreyle eﬂ zamanl› olarak ilan edilir. Bir ayl›k ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. Belediye
baﬂkanl›¤›nca belediye meclisine gönderilen itirazlar ve
planlar› belediye meclisi onbeﬂ gün içinde inceleyerek
kesin karara ba¤lar.” denilmektedir.
Görüldü¤ü gibi 3194 Say›l› Yasa’n›n 8. Maddesi’nde
imar planlar›na iliﬂkin meclis kararlar›n›n yürürlü¤e girmesi için özel bir düzenleme bulunmaktad›r. Bu özel
düzenleme karﬂ›s›nda imar planlar›na iliﬂkin meclis kararlar› için sadece 5393 Say›l› Yasa’n›n 23. Maddesi’ndeki kararlar›n kesinleﬂmesi ve yürürlü¤e girmesi hükmünü uygulamak mümkün olmayacakt›r.
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‹mar planlar›na iliﬂkin belediye meclis kararlar›n›n
kesinleﬂmesi ve yürürlü¤e girmesi için 3194 ve 5393 Say›l› Yasa hükümlerinin birlikte uygulanmas› gerekti¤i
düﬂünülmektedir.
3194 Say›l› Yasa’n›n 8. Maddesi’nde yer alan “Belediye meclisince onaylanarak yürürlü¤e girer” hükmü gere¤i imar planlar›na iliﬂkin meclis kararlar›, 5393 Say›l›
Yasa’n›n 23. Maddesi’ne göre mecliste onayland›ktan
(kesinleﬂtikten) sonra yürürlü¤e girmesi için en geç yedi
gün içinde mahallin en büyük mülkî idare amirine gönderilmelidir.
‹mar planlar›na iliﬂkin meclis kararlar›, onay (kesinleﬂti¤i) tarihten itibaren 5393 Say›l› Yasa’n›n 23. Maddesi’ne göre yedi gün içinde duyurulmas› ﬂeklinde de¤il,
3194 Say›l› Yasa’n›n 8. Maddesi’nin (b) bendinde yer
alan “Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye baﬂkanl›¤›nca tespit edilen ilan yerlerinde bir ay süre ile ilan
edilir” hükmüne göre ilan edilmelidir. ‹mar planlar›n›n
aleni olmas› da bunu zorunlu k›lmaktad›r. Buradaki ‘bir
ay’ süresi 30 gün olarak hesaplanmal›d›r. Planlar›n ask›da kalma süresi ilan edildi¤i gün dahil 30 gün olmal›d›r.
ﬁubat ay› baﬂ›nda ilan edilen planlar da ay›n kaç gün
çekti¤ine bak›lmaks›z›n 30 gün ask›da kal›r ve 30 günün
bitiminden sonra ask›dan indirilir.
Yap›lan imar planlar›na iliﬂkin itirazlar›n belediye
meclisinde on beﬂ gün içinde karara ba¤lanmas› ya yap›228
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lacak ola¤anüstü meclis toplant›s›yla mümkün olacak,
e¤er meclis ola¤anüstü toplant› say›s›n› aﬂm›ﬂsa on beﬂ
günlük süre geçse dahi ilk ola¤an meclis toplant›s›nda
karara ba¤lanacakt›r. Çünkü 5393 Say›l› Yasa meclisin
her ay›n ilk haftas› içinde yapaca¤› toplant›lar› d›ﬂ›nda
y›lda en fazla üç ola¤anüstü toplant› yapmas›n› öngörmüﬂtür.
Bir ayl›k ilan süresi sonucu itiraz üzerine yeniden
görüﬂülen ve meclisçe kesin karara ba¤lanan imar planlar›na iliﬂkin olarak ise 3194 Say›l› Yasa’n›n 8. Maddesi’nde yer alan “Onaylanm›ﬂ planlarda yap›lacak de¤iﬂiklikler de yukar›daki usullere tabidir” hükmüne göre yine
bu planlar onay tarihinden itibaren belediye baﬂkanl›¤›nca tespit edilen ilan yerlerinde bir ay süre ile ilan edilmelidir. ‹tiraz üzerine belediye meclisinde tekrar görüﬂülen ve kesin karara ba¤lanan imar planlar›na karﬂ› yeniden bir itiraz üzerine mecliste görüﬂülmesi söz konusu de¤ildir. Bundan sonra itiraz idari yarg›ya yap›labilecektir.
Yine 3194 Say›l› Yasa’n›n 8. Maddesi’ne göre, kesinleﬂen imar planlar›n›n bir kopyas›, Bay›nd›rl›k ve ‹skân
Bakanl›¤›’na gönderilir.
Meclisin Bilgi Edinme ve Denetim Yetkisi
Belediye meclisi, bilgi edinme ve denetim yetkisini
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faaliyet raporunu de¤erlendirme, denetim komisyonu,
soru, genel görüﬂme ve gensoru yoluyla kullan›r. Meclis
üyeleri, meclis baﬂkanl›¤›na önerge vererek belediye iﬂleriyle ilgili konularda sözlü veya yaz›l› soru sorabilir. Soru, belediye baﬂkan› veya görevlendirece¤i kiﬂi taraf›ndan sözlü veya yaz›l› olarak cevapland›r›l›r. Meclis üyelerinin en az üçte biri, meclis baﬂkanl›¤›na istekte bulunarak, belediyenin iﬂleriyle ilgili bir konuda genel görüﬂme aç›lmas›n› isteyebilir. Bu istek meclis taraf›ndan kabul edildi¤i takdirde gündeme al›n›r.
Meclis Belediye Baﬂkan›n› Düﬂürebilir mi? Belediye Baﬂkan› Hakk›nda Gensoru Nas›l Verilir?
Belediye baﬂkan›nca meclise sunulan bir önceki y›la
ait faaliyet raporundaki aç›klamalar, meclis üye tam say›s›n›n dörtte üç ço¤unlu¤uyla yeterli görülmezse, yetersizlik karar›yla görüﬂmeleri kapsayan tutanak, meclis
baﬂkan vekili taraf›ndan mahallin mülkî idare amirine
gönderilir. Vali, dosyay› gerekçeli görüﬂüyle birlikte Dan›ﬂtaya gönderir. Yetersizlik karar›, Dan›ﬂtayca uygun
görüldü¤ü takdirde belediye baﬂkan›, baﬂkanl›ktan düﬂer. Meclis üye tam say›s›n›n en az üçte biri oran›ndaki
üyenin imzas›yla belediye baﬂkan› hakk›nda gensoru
önergesi verilebilir. Gensoru önergesi, meclis üye tam
say›s›n›n salt ço¤unlu¤unun oyu ile gündeme al›n›r ve
üç tam gün geçmedikçe görüﬂülemez.
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Baﬂkan ve Meclis Üyelerinin Yükümlülükleri
Belediye baﬂkan› görevi süresince ve görevinin sona
ermesinden itibaren iki y›l süreyle, meclis üyeleri ise görevleri süresince ve görevlerinin sona ermesinden itibaren bir y›l süreyle, belediye ve ba¤l› kuruluﬂlar›na karﬂ›
do¤rudan do¤ruya veya dolayl› olarak taahhüde giremez, komisyonculuk ve temsilcilik yapamaz.
Belediye Meclis Üyeli¤inin Sona Ermesi
Meclis üyeli¤i, ölüm ve istifa durumunda kendili¤inden sona erer. Meclis üyeli¤inden istifa dilekçesi belediye baﬂkanl›¤›na verilir ve baﬂkan taraf›ndan meclisin bilgisine sunulur. Özürsüz veya izinsiz olarak arka arkaya
üç birleﬂim günü veya bir y›l içinde yap›lan toplant›lar›n
yar›s›na kat›lmayan üyenin üyeli¤inin düﬂmesine, savunmas› al›nd›ktan sonra üye tam say›s›n›n salt ço¤unlu¤uyla karar verilir. Belediye meclisi üyeli¤ine seçilme
yeterli¤inin kaybedilmesi durumunda, valinin bildirmesi üzerine Dan›ﬂtay taraf›ndan üyeli¤in düﬂmesine karar
verilir.
Belediye Meclisi Hangi Hallerde Fesh Olunur?
Dan›ﬂtay’›n Bu Süreçteki Rolü Nedir?
Belediye meclisi (a) kendisine kanunla verilen görevleri süresi içinde yapmay› ihmal eder ve bu durum
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belediyeye ait iﬂleri sekteye veya gecikmeye u¤rat›rsa, (b)
belediyeye verilen görevlerle ilgisi olmayan siyasî konularda karar al›rsa, ‹çiﬂleri Bakanl›¤›’n›n bildirimi üzerine
Dan›ﬂtay’›n karar› ile feshedilir. ‹çiﬂleri Bakanl›¤› gerekli
gördü¤ü takdirde meclisin feshine dair bildirim ile birlikte, karar verilinceye kadar meclis toplant›lar›n›n ertelenmesini de ister. Dan›ﬂtay, bu hususu en geç bir ay
içinde karara ba¤lar. Bu ﬂekilde feshedilen meclisin yerine seçilen meclis, kalan süreyi tamamlar.
Feshedilen Meclisin Yerine Görevi
Kim ya da Kimler Yürütür?
Belediye meclisinin; a) Dan›ﬂtay taraf›ndan feshi veya meclis toplant›lar›n›n ertelenmesi, b) Meclis üye tam
say›s›n›n yar›dan fazlas›n›n tutuklanmas›, c) Yedek üyelerin getirilmesinden sonra da meclis üye tam say›s›n›n
yar›s›ndan aﬂa¤› düﬂmesi, d) Geçici olarak görevden
uzaklaﬂt›r›lmas›, Hâllerinde, meclis çal›ﬂabilir duruma
gelinceye veya yeni meclis seçimi yap›l›ncaya kadar meclis görevi, belediye encümeninin memur üyeleri taraf›ndan yürütülür.
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BELED‹YE ENCÜMEN‹
Belediye Encümeni, 5393 Say›l› Belediye Kanunu’nun 3. Maddesi’nin (b) bendinde belediye organlar›n›n aras›nda say›lmakta olup, belediyenin yürütme organ›d›r. ‹dari bir organ olarak düzenlenen encümene birim
amirleri de kat›larak uzmanl›k niteli¤i güçlendirilmiﬂ ve
yürütmeye iliﬂkin bir karar alma mekanizmas›na dönüﬂtürülmüﬂtür.
Encümenin Oluﬂumu
5393 Say›l› Yasa’n›n 33. Maddesi’nde Belediye Encümeninin oluﬂumu ﬂu ﬂekilde tan›mlanm›ﬂt›r.
Belediye encümeni, belediye baﬂkan›n›n baﬂkanl›¤›nda;
a) ‹l belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her y›l kendi üyeleri aras›ndan bir y›l için gizli oyla seçece¤i üç üye, malî
hizmetler birim amiri ve belediye baﬂkan›n›n birim
amirleri aras›ndan bir y›l için seçece¤i iki üye olmak üzere yedi kiﬂiden,
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b) Di¤er belediyelerde, belediye meclisinin her y›l
kendi üyeleri aras›ndan bir y›l için gizli oyla seçece¤i iki
üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye baﬂkan›n›n
birim amirleri aras›ndan bir y›l için seçece¤i bir üye olmak üzere beﬂ kiﬂiden oluﬂur.
Yasaya göre, il belediyelerinde encümen, nüfus kriterine bak›lmaks›z›n baﬂkan dâhil yedi kiﬂiden oluﬂur.
Bir ilçe ve belde belediyesinin nüfusu 100.001 ve üzerinde ise bu belediyelerin encümen say›s› da ayn› olacakt›r. Örne¤in, nüfusu 50.000 olan bir il belediyesinin encümen üye say›s› yedi (7), nüfusu 50.000 olan bir ilçe
veya belde belediyesinin encümen üye say›s› beﬂ (5) kiﬂi
olacakt›r.
Buna göre belediye encümeni, seçimle gelenlerle
(meclis üyeleri) birim amirlerinden (müdürlerden) kurulmaktad›r. Baﬂkan hariç, encümenin seçilmiﬂ ve memur üyelerinin encümen üyesi olarak yetkilerinde bir
farkl›l›k bulunmamaktad›r. Ancak, oylar›n eﬂitli¤i halinde baﬂkan›n bulundu¤u taraf ço¤unluk say›lmak suretiyle di¤er encümen üyelerine göre baﬂkan farkl› yetkilendirilmiﬂtir. Encümen toplant›lar›na gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, belediye baﬂkan› taraf›ndan oy hakk› olmaks›z›n görüﬂleri al›nmak üzere
ça¤r›labilir. Belediye baﬂkan›n›n kat›lamad›¤› toplant›larda, belediye baﬂkan›n›n görevlendirece¤i baﬂkan yard›mc›s› veya encümen üyesi, encümene baﬂkanl›k eder.
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Encümene Üye Seçimi
5393 Say›l› Yasa, encümen üyelerinin, belediye meclis üyelerini bir y›l için gizli oyla seçilece¤ini belirtmektedir. Encümene üye seçimi nisbî ço¤unluk ile yap›l›r.
Seçimde oy pusulalar›na seçilecek üye say›s›ndan fazla
isim yaz›lmas› halinde oy pusulas› geçersiz say›l›r. Oylarda eﬂitlik halinde ad çekmeye baﬂvurulur.
BMÇY, encümen seçiminin, mahalli idareler seçiminden sonraki ilk toplant›s›nda, yap›laca¤›n› belirtmiﬂtir. Mahalli idarelerin son seçimi 29 Mart’ta yap›ld›¤›na
göre encümen seçimi Nisan ay›nda yap›lacakt›r. Seçilen
bu üyeler gelecek y›l›n ayn› ay›na kadar görev yapar ve
her y›l o ayda encümen seçimleri yenilenir. Süresi dolan
üyeler yeniden seçilebilir.
Meclis üyeleri aras›ndan seçilen encümen üyelerinde
boﬂalma olmas› halinde, Belediye Meclisi Çal›ﬂma Yönetmeli¤i’nin 20. Maddesi’nde, mahalli idareler seçimini
müteakiben yap›lacak ilk meclis toplant›s›nda encümen
üye seçiminin yap›laca¤› ve her y›l bu ayda seçimin yenilenece¤ini ve encümenin seçilmiﬂ üyeliklerinde herhangi bir nedenle boﬂalma olmas› halinde, meclisin yap›lacak ilk toplant›s›n›n ilk birleﬂiminde kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi seçilece¤i belirtilmektedir.
Ayr›ca Dan›ﬂtay 1. Dairesi, meclisin encümen üzerinde denetim görevi oldu¤unu dikkate alarak, bu iki
görevin ayn› meclis üyesinin ﬂahs›nda birleﬂemeyece¤ine
235

GÜNEYDO⁄U ANADOLU BÖLGES‹ BELED‹YELER B‹RL‹⁄‹

karar vermiﬂtir. Yani bir belediye meclis üyesi hem encümen üyeli¤ine hem de meclis baﬂkan vekilli¤ine seçilemez.
Encümenin Görev ve Yetkileri
Belediye Encümenin Görev ve yetkileri; 5393 Say›l›
Yasa’n›n 34. Maddesi’nde aç›klanm›ﬂt›r.
Belediye encümeninin görev ve yetkileri ﬂunlard›r:
a) Stratejik plân ve y›ll›k çal›ﬂma program› ile bütçe ve kesin hesab› inceleyip belediye meclisine görüﬂ
bildirmek.
b) Y›ll›k çal›ﬂma program›na al›nan iﬂlerle ilgili kamulaﬂt›rma kararlar›n› almak ve uygulamak.
c) Öngörülmeyen giderler ödene¤inin harcama yerlerini belirlemek.
d) Bütçede fonksiyonel s›n›fland›rman›n ikinci düzeyleri aras›nda aktarma yapmak.
e) Kanunlarda öngörülen cezalar› vermek.
f) Vergi, resim ve harçlar d›ﬂ›nda kalan dava konusu
olan belediye uyuﬂmazl›klar›n›n anlaﬂma ile tasfiyesine
karar vermek.
g) Taﬂ›nmaz mal sat›m›na, trampas›na ve tahsisine
iliﬂkin meclis kararlar›n› uygulamak; süresi üç y›l› geçmemek üzere kiralanmas›na karar vermek.
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h) Umuma aç›k yerlerin aç›l›ﬂ ve kapan›ﬂ saatlerini
belirlemek.
i) Di¤er kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.
5393 Say›l› Belediye Kanunu D›ﬂ›ndaki Kanun ve
‹lgili Mevzuata Göre Encümenin Di¤er Görevleri
a) ‹mar uygulamalar› ile ilgili karar almak,
1-3194 Say›l› ‹mar Kanunu’nun 15 ve 16. Maddeleri gere¤i ifraz tevhid planlar›n›n onaylar›,
2-3194 Say›l› ‹mar Kanunu’nun 18 ve 19. Maddeleri gere¤ince (18 uygulamas›) parselasyon planlar›n›n
onaylar›.
3-3194 Say›l› ‹mar Kanunu’nun 32. Maddesi gere¤i
kaçak yap›lara ceza ve y›k›m karar› vermek.
4-3194 Say›l› ‹mar Kanunu’nun 33. Maddesi gere¤i
‹mar Planlar›nda donat› alan› olarak yerlere rastlayan
arazilere geçici yap› izni verme.
5-3194 Say›l› ‹mar Kanunu’nun 39. Maddesi gere¤i,
y›k›lacak kadar tehlikeli yap›lar hakk›nda tahliye ve y›k›m karar› almak.
6-3194 Say›l› ‹mar Kanunu’nun 42. Maddesi gere¤i,
kaçak yap›lara ceza kesme.(Anayasa Mahkemesi taraf›ndan iptal edildi, yerine yeni bir hüküm konulmad›.)
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b) Gecekondu tasfiye ve enkaz bedeli ödenmesine
dair karar almak (2981/3290 s.Kanun)
c) Hallerde yer tahsisi ve iptalleri ile ilgili karar vermek
d) Dilencilik suretiyle elde edilen paran›n mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar vermek (5326 s.Kanun
m.33)
e) Araç-gereç sat›ﬂ ve kiralama protokollerine dair
karar almak (Kamu kurumlar›na) (4916.s.K.m.37) vb.
di¤er kanunlarla verilen görevler.
f) Asker ailelerinden yard›ma muhtaç olanlara belediyece yap›lacak yard›m miktar›n›n ve ne ﬂekilde yap›laca¤›n› belirlemek
g) ‹hale ‹ﬂleri ile ilgili görevleri
Belediye Encümeni 2886 Say›l› Devlet ‹hale Kanunu’nun 13.Maddesi’ne göre, 2886 Say›l› Kanun’a istinaden gerçekleﬂtirilen ve Belediye Bütçesinden ödenek
(harcama) gerektirmeyen ihalelerde “‹hale Komisyonu”
görevini yürütmeye devam etmektedir. (Kiraya verme,
sat›ﬂ, kat karﬂ›l›¤›, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi vb.)
h) Umuma aç›k istirahat ve e¤lence yerlerine kesilecek idari para cezalar›nda encümen yetkisi
Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun (24/11/2004
tarih 5259/1 ile de¤iﬂik) 6. Maddesi gere¤ince belediye
s›n›rlar› içerisinde ilgili mükellefiyetlere uymayan umu238
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ma aç›k istirahat ve e¤lence yerlerine idari para cezas›
verilmesi belediye encümeninin görev ve yetkisindedir.
Kanunun söz konusu 6. Maddesi gere¤ince umuma
aç›k istirahat ve e¤lence yerlerinden;
 Faaliyetten geçici olarak men edildi¤i halde süresinden önce aç›lan,
 Aç›k ve kapal› bulunaca¤› saatlere uymayan,
 Bu Kanunun 12. Maddesi’nde belirtilen yasaklara
uymad›¤› tespit edilen,
 Mevzuat hükümlerine ayk›r› olarak iﬂletilen,
‹ﬂyerlerinin iﬂletmecilerine yasa ile belirtilen miktarda idarî para cezas› verilir. Encümence verilecek idarî
para cezalar›na dair kararlar ilgililere 7201 Say›l› Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebli¤ edilir. Bu cezalara
karﬂ› tebli¤ tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. ‹tiraz, idarece
verilen cezan›n yerine getirilmesini durdurmaz. ‹tiraz
üzerine verilen karar kesindir. ‹tiraz, zaruret görülmeyen
hallerde evrak üzerinde inceleme yap›larak en k›sa sürede sonuçland›r›l›r.
Verilecek idarî para cezalar›n›n 6183 Say›l› Âmme
Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanun hükümlerine göre tahsili zorunludur. Kanunun 6. Maddesi’nde belirtilen ayn› fiillerin 1 y›l içinde tekrar› halinde, en son
uygulanan para cezas› bir kat art›r›larak uygulan›r.
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›) Memurlara verilecek ikramiye
Memurlara ödenecek ikramiyeye karar verme yetkisi de encümenindir. 5393 Say›l› Kanunun 49. Maddesi’ne göre sözleﬂmeli ve iﬂçi statüsünde çal›ﬂanlar hariç
belediye memurlar›na, baﬂar› durumlar›na göre toplam
memur say›s›n›n yüzde 10’u ve Devlet Memurlar›na uygulanan ayl›k katsay›n›n 20.000 gösterge rakam› ile çarp›m› sonucu bulunacak miktar› geçmemek üzere, hastal›k ve y›ll›k izinleri dahil olmak üzere çal›ﬂt›klar› sürelerle orant›l› olarak encümen karar› ile y›lda en fazla 2 kez
ikramiye ödenebilir.
i) Belediye Encümeni 5393 Say›l› Yasa’n›n 62. Maddesi’ne göre;
Belediye baﬂkan› taraf›ndan haz›rlanan bütçe tasar›s›
eylül ay›n›n birinci gününden önce encümene sunulur
ve ‹çiﬂleri Bakanl›¤›’na gönderilir. ‹çiﬂleri Bakanl›¤› belediye bütçe tahminlerini konsolide eder ve 5018 Say›l›
Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyar›nca merkezi yönetim bütçe tasar›s›na eklenmek üzere eylül ay›
sonuna kadar Maliye Bakanl›¤›’na bildirir. Encümen,
bütçeyi inceleyerek görüﬂüyle birlikte kas›m ay›n›n birinci gününden önce belediye meclisine sunar.
j) Belediye Encümeni 5393 Say›l› Yasa’n›n 64. Maddesi’ne göre;
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Belediye her y›l bütçesinin kesin hesab›, belediye
baﬂkan› taraf›ndan hesap döneminin bitiminden sonra
nisan ay› içinde encümene sunar. Kesin hesap, belediye
meclisinin may›s ay› toplant›s›nda görüﬂülerek karara
ba¤lan›r. Kesin hesab›n görüﬂülmesi ve kesinleﬂmesinde,
bütçeye iliﬂkin hükümler uygulan›r.
k) Encümenin meclis yetkisini kullanmas›
Belediye Encümeni, Belediye Meclisi fesih edildi¤inde, 5393 Say›l› Yasa’n›n 31. Maddesi’ne dayan›larak, Belediye Meclisinin görevini yerine getirebilir. Ancak 31.
Madde’deki istisnalar›n oldu¤u durumda meclisin yerine
karar alabilir.
Bu istisnalar da; 31. Madde de say›lm›ﬂ olup ﬂunlard›r:
Belediye meclisinin;
1-Dan›ﬂtay taraf›ndan feshi veya meclis toplant›lar›n›n ertelenmesi,
2-Meclis üye tam say›s›n›n yar›dan fazlas›n›n tutuklanmas›,
3-Yedek üyelerin getirilmesinden sonra da meclis
üye tam say›s›n›n yar›s›ndan aﬂa¤› düﬂmesi,
4-Geçici olarak görevden uzaklaﬂt›r›lmas›, hallerinde, meclis çal›ﬂabilir duruma gelinceye veya yeni meclis
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seçimi yap›l›ncaya kadar meclis görevi, belediye encümeninin memur üyeleri taraf›ndan yürütülür.
Encümen Toplant›s›
Encümene belediye baﬂkan› baﬂkanl›k eder. Belediye baﬂkan›n›n kat›lamad›¤› toplant›larda ise belediye
baﬂkan›n›n görevlendirece¤i baﬂkan yard›mc›s› veya encümen üyesi, encümene baﬂkanl›k eder. Encümen toplant›lar›na gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim
amirleri, belediye baﬂkan› taraf›ndan oy hakk› olmaks›z›n görüﬂleri al›nmak üzere ça¤r›labilir. Belediye encümeni, haftada birden az olmamak üzere önceden belirlenen gün ve saatte toplan›r. Belediye baﬂkan› acil durumlarda encümeni toplant›ya ça¤›rabilir. 5393 Say›l› Yasa’da encümen toplant›lar›n›n gün ve saatinin kimin taraf›ndan belirlendi¤ine iliﬂkin bir aç›klama yoksa da encümen, ilk toplant›s›nda haftal›k toplant›lar›n›n hangi
gün ve saatte yap›laca¤›na iliﬂkin karar alabilir.
Encümen gündemi belediye baﬂkan› taraf›ndan haz›rlan›r. Encümen üyeleri de baﬂkan›n uygun görüﬂü ile
gündem maddesi teklif edebilir. Belediye baﬂkan› taraf›ndan havale edilmeyen konular encümende görüﬂülemez.
Encümen üye tam say›s›n›n salt ço¤unlu¤uyla toplan›r ve kat›lanlar›n salt ço¤unlu¤uyla karar verir. Encü242
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menin 2886 Say›l› Devlet ‹hale Kanunu uyar›nca ihale
komisyonu olarak yapaca¤› toplant›larda da bu hüküm
geçerlidir. Oylar›n eﬂitli¤i durumunda baﬂkan›n bulundu¤u taraf ço¤unluk say›l›r. Çekimser oy kullan›lamaz.
Encümene havale edilen konular bir hafta içinde görüﬂülerek karara ba¤lan›r.
Usul ve esas yönünden eksik bir evrak Encümende
görüﬂülmesi için gönderilmiﬂ ve henüz gündeme al›nmam›ﬂsa, eksikler tamamlanmak üzere gerekçeli ve ilgili Baﬂkan Yard›mc›s›n›n imzas›yla; e¤er evrak gündeme
al›nm›ﬂ ise yine gerekçeli Encümen karar› ile dairesine
gönderilir ve geliﬂ kay›tlar› kapan›r.
Encümende al›nan kararlar hemen Encümen Karar
Defterine yaz›l›r. Karar defteri Encümen Baﬂkan› ve Üyeler taraf›ndan imzalan›r. Encümen karar›na kat›lmayan
üyelerin, kat›lmay›ﬂ nedenleri de yaz›l› karar metnine ve
karar defterine aynen yaz›l›r ve üyece imzalan›r.
Encümen, önceden belirtilen gün ve saatte veya ço¤unluk olmamas› nedeni ile toplanamaz veya ço¤unlukla bir karar oluﬂturulamazsa, durum Encümen karar›
Defterine yaz›l›r. Encümen Baﬂkan› ve Üyeler taraf›ndan
imzalan›r.
Encümen toplant›lar›na kat›lmayan üyeler için Encümen Baﬂkan›nca karar defterindeki ilgili yere (bulunmad›) veya (izinli) sözcükleri yaz›l›r ve imzalan›r.
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Gündem Olmad›¤› Zamanlarda da Encümen Toplanmal› m›?
5393 Say›l› Belediye Kanunu’nun 35. Maddesi’nde;
belediye encümeninin, haftada birden az olmamak üzere önceden belirlenen gün ve saatte toplanaca¤› ve encümen üyelerinin de baﬂkan›n uygun görüﬂü ile gündem
maddesi teklif edebilecekleri hükme ba¤land›¤›ndan,
encümenin gündeminde görüﬂülecek konu olmasa dahi
encümenin önceden belirlenen gün ve saatte toplanmas›, gündemde görüﬂülecek konu olmad›¤›n› bir tutanakla tespit ederek toplant›y› sonland›rmas› gerekir.
Encümen Baﬂkan› ve Üyeler, Hangi Encümen
Toplant›lar›na Kat›lamazlar?
Encümen baﬂkan ve üyeleri, kendileri ve ikinci dereceye dahil kan ve kay›n h›s›mlar› ve evlatl›klar› ile ilgili
iﬂlerin görüﬂüldü¤ü encümen toplant›lar›na kat›lamazlar.
Yukar›daki "kay›n h›s›ml›¤›" ifadesi s›hri h›s›ml›¤›
ifade eder. Kay›n h›s›ml›¤›n›n düzenlendi¤i Türk Medeni Kanunu’nun 18. Maddesi’nde:
"Madde 18- Eﬂlerden biri ile di¤er eﬂin kan h›s›mlar›,
ayn› tür ve dereceden kay›n h›s›mlar› olur. Kay›n h›s›ml›¤›, kendisini meydana getiren evlili¤in sona ermesi ile ortadan kalkmaz" denilmiﬂtir. Buna göre encümen baﬂkan
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ve üyeleri boﬂanm›ﬂ olan eﬂlerinin veya onlar›n›n kardeﬂlerinin iﬂlerinin görüﬂüldü¤ü toplant›lara kat›lamazlar.
Encümen Kararlar›na ‹tiraz
Belediye baﬂkan› yürütme organ› olan encümenin ald›¤› kararlar› uygulamakla yükümlüdür. Ancak baﬂkan,
belde halk›n›n ç›karlar›na ya da hukuka uygun görmedi¤i encümen kararlar›n› meclis gündemine getirebilir.
Belediye baﬂkan› ile encümen aras›ndaki uyuﬂmazl›k
durumunda konu Belediye Meclisi taraf›ndan karara
ba¤lan›r. (5393 Say›l› Yasa Madde 18/s)
Ancak belediye baﬂkan›n›n herhangi bir encümen
karar›na itiraz ederek meclis gündemine taﬂ›mas› için
söz konusu karara muhalif kalmas› ve karar› muhalefet
ﬂerhi koyarak imzalamas› gerekir.
Baﬂkan d›ﬂ›ndaki encümen üyeleri de karara itiraz
edebilir ve muhalefet ﬂerhi koyabilir. Ancak al›nan karar
üyeleri ba¤lar.
Ayr›ca encümen kararlar›ndan olumsuz etkilendi¤ine inanan üçüncü ﬂah›slar ise idare mahkemelerinde iptal ve yürütmeyi durdurma karar› için dava açabilirler.
Belediye Encümeni Karar›n›n ‹ptali veya De¤iﬂtirilmesi
Belde halk›n›n ç›karlar›na ya da hukuka uygun ol245
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mad›¤› anlaﬂ›lan encümen kararlar› encümen üyelerinin
talebi ile her zaman de¤iﬂtirilebilir. Karar› veren organ
gerekçesini aç›k olarak koyarak bir karar›n› ayn› usulde
iptal edebilir, de¤iﬂtirebilir, düzeltebilir.
Çünkü belediye encümen kararlar› da idari yarg› davalar›na konu teﬂkil edebilecek idari iﬂlemlerdendir.
Mevzuat›nda aksine bir hüküm bulunmuyorsa, idari iﬂlemler, söz konusu iﬂlem tesis edilirken, takip edilmesi
gereken ayn› yol, esas ve usuller tatbik edilmek üzere
kald›r›labilir, geri al›nabilir, de¤iﬂtirilebilir veya ayn› konuda yeni bir iﬂlem tesis edilebilir.
Bu bak›mdan, mevzuat›nda idari iﬂlemin geri al›nmas›yla ilgili olarak aksine hüküm bulunmad›¤› sürece,
her idari iﬂlemde oldu¤u gibi mevzuata ayk›r› olarak
al›nd›¤› sonradan anlaﬂ›lan encümen kararlar›n›n ayn›
usul ve yöntem kullan›larak al›nacak baﬂka bir kararla
iptal edilmesi, yürürlükten kald›r›lmas› mümkün, hatta
gereklidir. Ancak al›nacak bu ikinci karar›n da idari bir
iﬂlem hükmünde oldu¤u ve idari yarg› davas›na konu
edilebilece¤i unutulmamal›d›r.
Mevzuata ayk›r›l›k veya kamu yarar› bulunmad›¤›
durumlarda idari iﬂlemlerin keyfi olarak geri al›nmas›, iptal edilmesi, idari iﬂlemlere olan güveni zedeleyece¤inden
do¤ru de¤ildir. Dolay›s›yla idari iﬂlemi iptal eden ikinci
iﬂlem, bu karardan olumsuz etkilendi¤ine inanan üçüncü
ﬂah›slar taraf›ndan iptal davas›na konu edilebilir.
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Encümen Üyelerine Verilecek Ödenek
Encümen üyelerine verilecek ödenek 5393 Say›l› Yasa’n›n 36. Maddesi’nde aﬂa¤›daki ﬂekilde aç›klanm›ﬂt›r.
Belediye encümeni baﬂkan ve üyelerine, nüfusu
10.000’e kadar olan belediyelerde (3.500),
Nüfusu 10.001-50.000'e kadar olan belediyelerde
(4.500),
Nüfusu 50.001-200.000'e kadar olan belediyelerde
(6.000)
Nüfusu 200.001'in üzerinde olan belediyelerde ise
(7.500) gösterge rakam›n›n
Devlet memurlar› için belirlenen ayl›k katsay› ile
çarp›m› sonucu bulunacak tutarda ayl›k brüt ödenek verilir. Encümenin memur üyelerine bu tutarlar›n yar›s›
ödenir.
Encümen üyelerine kat›lmad›klar› toplant›lar için
ödenek ödenemez. Mahalli ‹dareler Genel Müdürlü¤ü
taraf›ndan yay›nlanan genelgede bu durum aç›kl›kla belirtilmiﬂtir.
Yasan›n 32. Maddesi uyar›nca meclis üyelerine toplant›lara kat›ld›klar› her gün için huzur hakk› ödenmektedir. Ancak Yasa’n›n 36. Maddesi’nde, encümen üyelerine toplant›lara kat›ld›klar› her gün için huzur hakk›
de¤il de, encümen üyelikleri s›fat›yla ayl›k ödenek verilmesi öngörülmüﬂtür. Ayr›ca söz konusu ödene¤in sade247
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ce toplant›ya kat›lanlara ödenece¤i konusunda da herhangi bir k›s›tlama getirmemiﬂtir.
Ancak ‹çiﬂleri Bakanl›¤› Mahalli ‹dareler Genel Müdürlü¤ü’nün 7.4.2005 tarih ve B050MAH0650002/86580970(50-51)05 say›l› Genelgesi’nde; “5272 Say›l› Kanunun 36. Maddesi kapsam›nda belediye encümeni baﬂkan ve üyelerine toplant›ya kat›lmad›klar› günler için
ödenek verilmesi mümkün de¤ildir. Bu nedenle toplant›ya fiilen kat›ld›klar› günler için cetvel düzenlenecek ve
toplant›ya kat›lmad›klar› günlere isabet eden miktar ayl›k ödenekten düﬂülecektir. Encümenin memur üyelerinin izinli oldu¤u hallerde, yerine vekalet edenler encümen toplant›s›na kat›lm›ﬂ ise, kat›ld›klar› gün say›s› kadar ödenek verilecektir” denilmiﬂtir. Bu nedenle Genelge hükmü do¤rultusunda encümen üyelerine, toplant›ya
fiilen kat›ld›klar› günler için cetvel düzenlenip, toplant›ya kat›lmad›klar› günlere isabet eden miktar ayl›k ödenekten düﬂülmek suretiyle bulunulacak tutar üzerinden
ödenek verilmelidir.
Ayn› gün meclis ve encümen toplant›s›n›n olmas›
durumunda; toplant› saatleri farkl› olmas› koﬂuluyla
meclis ve encümen üyelerine meclis huzur hakk› ve encümen ödene¤inin verilmesi mümkündür.
Görüﬂ sunmak üzere encümen toplant›lar›na ça¤r›lan ve encümen üyesi olmayan birim amirlerine, kat›ld›klar› encümen toplant›s› karﬂ›l›¤› olarak ödenek veya
huzur hakk› ödenmesi de mümkün de¤ildir.
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Encümenin Karﬂ›laﬂt›¤› Örnek Olaylar
Jandarma Komutanl›¤› ekiplerince kapan›ﬂ saatlerine uymad›klar› gerekçesi ile haklar›nda tutanak tutulan
umuma aç›k istirahat ve e¤lence yerleri ile tekel bayileri
hakk›nda belediye encümenince; Kabahatler Kanunu
mu yoksa Polis Vazife ve Selahiyet Kanununa göre mi
ceza uygulanacak?
Umuma aç›k istirahat ve e¤lence yerleri ile ilgili olarak 2559 Say›l› Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun
(24/11/2004 tarih ve 5259 say›l› Kanunun 1’inci maddesi ile de¤iﬂik) 6. Maddesi’ne göre; umuma aç›k istirahat
ve e¤lence yerlerinden; faaliyetten geçici olarak men
edildi¤i halde süresinden önce aç›lan, aç›k ve kapal› bulunaca¤› saatlere uymayan iﬂ yerlerinin iﬂletmecilerine
bu maddede öngörülen idarî para cezalar›, belediye s›n›rlar› içinde belediye encümeni, taraf›ndan verilecektir.
Di¤er taraftan tekel bayileri hakk›nda ise 1608 Say›l› Kanunun (23/1/2008 tarih ve 5728 say›l› Kanunun 66.
Maddesi’yle de¤iﬂik) 1. Maddesi’ne göre; belediye meclis
ve encümenlerinin kendilerine kanun, nizam ve talimatnamelerin verdi¤i vazife ve salahiyet dairesinde ittihaz
ettikleri kararlara muhalif hareket edenlerle belediye kanun ve nizam ve talimatnamelerinin men veya emretti¤i
fiilleri iﬂleyenlere veya yapmayanlara, Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi hükmüne göre; idarî para cezas› ve
yasaklanan faaliyetin menine belediye encümenince ka249
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rar verilir. Bu kararda ilgili kiﬂiye bir süre de verilebilir.
Belediye encümeni karar›nda belli bir fiilin muayyen bir
süre zarf›nda yap›lmas›n› da emredebilir. Emredilen fiilin ilgili kiﬂi taraf›ndan yap›lmamas› hâlinde, masraflar›
yüzde yirmi zamm› ile birlikte tahsil edilmek üzere belediye taraf›ndan yerine getirilir. 5728 Say›l› Kanundan
önce hem belediye baﬂkan› hem de belediye encümeni
taraf›ndan ceza verilebilmekte iken, bu kanunun yürürlü¤ünden sonra 1608 Say›l› Kanuna göre ceza verme
yetkisi sadece belediye encümenine tan›nm›ﬂt›r.
5728 Say›l› Baz› Kanunlarda De¤iﬂiklik Yap›lmas›na
Dair Kanunun 66. Maddesi’nde; belediye encümenlerince Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi hükümlerine
göre idari para cezas› verilir, denilmektedir. Bu güne kadar 1608 Say›l› Kanuna göre tutmuﬂ oldu¤umuz tutanaklarda itiraz süresi 2 gün ve iﬂlenmiﬂ suça verilen idari cezaya itiraz 5 gün olarak uygulanmaktayd›, ancak Kabahatler Kanunu’nun itiraz süreleri 15 gün ve verilen
idari para cezas› peﬂin ödenmek istenirse indirime gidilece¤i belirtilmektedir. Buna göre Kabahatler Kanunu’nda belirtilmeyen belediye yasaklar›na uymayanlara
karﬂ› hangi yolu izlememiz gerekir, itiraz ve ödeme miktarlar› nas›l olmal›d›r?
5326 Say›l› Kabahatler Kanunu’nun 5560 Say›l› Kanunla de¤iﬂik 3. Maddesi’nde; “Bu Kanunun; idarî yapt›r›m kararlar›na karﬂ› kanun yoluna iliﬂkin hükümleri,
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di¤er kanunlarda aksine hüküm bulunmamas› halinde,
di¤er genel hükümleri idarî para cezas› veya mülkiyetin
kamuya geçirilmesi yapt›r›m›n› gerektiren bütün fiiller
hakk›nda uygulan›r” hükmü yer alm›ﬂ, 442 Seri No’lu
Tahsilat Genel Tebli¤i hükümlerine göre de; idari yapt›r›m kararlar›nda bulunmas› gereken hususlar, kararlar›n
ilgililere tebli¤ usulü, özel kanununda hüküm bulunmamas› koﬂuluyla idari yapt›r›m kararlar›na karﬂ› kanun
yoluna iliﬂkin hükümler (baﬂvuru yolu ve süresi, itiraz
yolu ve süresi), ödeme usulü, zamanaﬂ›m›, idari para cezalar›n›n gelir kaydedilece¤i kamu idareleri gibi düzenlemeler genel hükümler olup, ilgili Kanunlarda aksine
hüküm bulunsa dahi Kabahatler Kanunu hükümlerinin
uygulanaca¤› belirtilmiﬂtir.
Görülece¤i üzere itirazla ilgili özel kanununda hüküm bulunmas› halinde özel kanundaki hükümler, aksi
takdirde Kabahatler Kanunu uygulanacakt›r. Ödemeyle
ilgili hususlarda ise ilgili Kanunda hüküm bulunsa dahi
Kabahatler Kanunu uygulanacakt›r. 1608 Say›l› Kanun’daki itirazla ilgili hükümler 5728 Say›l› Kanun’la
yürürlükten kalkt›¤›ndan gerek itiraz gerekse ödemeyle
ilgili hususlar da Kabahatler Kanunu geçerlidir.
5326 say›l› Kanunun 26. Maddesi’ne göre, idari yapt›r›m kararlar›n›n ilgililere Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebli¤ edilmesi zorunludur
Ayn› Kanunun de¤iﬂik 17. Maddesi’ne göre, mahalli
251

GÜNEYDO⁄U ANADOLU BÖLGES‹ BELED‹YELER B‹RL‹⁄‹

idareler taraf›ndan verilen idarî para cezalar›, ilgili kanunlar da aksine hüküm bulunmad›¤› takdirde, Amme
Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanun hükümlerine göre kendileri taraf›ndan tahsil olunur.
Kabahat dolay›s›yla idarî para cezas› veren kamu
görevlisi, ilgilinin r›za göstermesi halinde bunun tahsilat›n› derhal kendisi gerçekleﬂtirir. ‹darî para cezas›n› kanun yoluna baﬂvurmadan önce ödeyen kiﬂiden bunun
dörtte üçü tahsil edilir. Peﬂin ödeme, kiﬂinin bu karara
karﬂ› kanun yoluna baﬂvurma hakk›n› etkilemez. Kiﬂinin
ekonomik durumunun müsait olmamas› halinde, idarî
para cezas›n›n, ilk taksitinin peﬂin ödenmesi koﬂuluyla,
bir y›l içinde ve dört eﬂit taksit halinde ödenmesine karar verilebilir. Taksitlerin zaman›nda ve tam olarak
ödenmemesi halinde, idarî para cezas›n›n kalan k›sm›n›n tamam› tahsil edilir.
Ayn› Kanunun 27. Maddesi’ne göre, idarî para cezas› ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine iliﬂkin idarî yapt›r›m karar›na karﬂ›, karar›n tebli¤i veya tefhimi tarihinden itibaren en geç on beﬂ gün içinde, sulh ceza mahkemesine baﬂvurulabilir. Bu süre içinde baﬂvurunun yap›lmam›ﬂ olmas› halinde idarî yapt›r›m karar› kesinleﬂir.
Küçük belde belediyelerinde personel yetersizli¤i
nedeniyle, memur veya birim amirleri olmadan, sadece
seçilmiﬂ meclis üyelerinden encümen oluﬂturulabilir mi?
ﬁayet encümen oluﬂumunda mevzuata ayk›r›l›k söz ko252
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nusu olur ise, al›nan encümen kararlar›n›n da geçerlili¤i
tart›ﬂma konusu veya kararlar›n uygulanmas›nda hukuki sak›nca ortaya ç›kar m›?
5393 Say›l› Belediye Kanunu’nun 33. Maddesi’nde;
belediye encümeni, belediye baﬂkan›n›n baﬂkanl›¤›nda;
a) ‹l belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her y›l kendi üyeleri aras›ndan bir y›l için gizli oyla seçece¤i üç üye, malî
hizmetler birim amiri ve belediye baﬂkan›n›n birim
amirleri aras›ndan bir y›l için seçece¤i iki üye olmak üzere yedi kiﬂiden,
b) Di¤er belediyelerde, belediye meclisinin her y›l
kendi üyeleri aras›ndan bir y›l için gizli oyla seçece¤i iki
üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye baﬂkan›n›n
birim amirleri aras›ndan bir y›l için seçece¤i bir üye olmak üzere beﬂ kiﬂiden, oluﬂaca¤›, belediye baﬂkan›n›n
kat›lamad›¤› toplant›larda, belediye baﬂkan›n›n görevlendirece¤i baﬂkan yard›mc›s› veya encümen üyesi, encümene baﬂkanl›k edece¤i hüküm alt›na al›nm›ﬂt›r.
Yine, 5393 Say›l› Kanunun 35. Maddesi’nde de; encümenin üye tam say›s›n›n salt ço¤unlu¤u ile toplan›p,
kat›lanlar›n salt ço¤unlu¤u ile karar verilece¤i ve çekimser oy kullan›lamayaca¤›, hükümlerine yer verilmiﬂtir.
Küçük belde belediyelerinde memur personel olmamas› nedeniyle, yani malî hizmetler birim amiri ve bele253
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diye baﬂkan›n›n di¤er birim amirleri aras›ndan bir y›l
için seçece¤i üyelerin encümen toplant›lar›na kat›lamad›¤› durumlarda, sadece belediye baﬂkan› ve meclis üyeleri aras›ndan seçilen üyelerin kat›l›m› ile encümenin
toplanmas› ve karar almas› mümkündür
Meclisin toplant› halinde bulunmad›¤› zamanlarda,
encümenin meclis yerine karar almas› mümkün mü? Belediye Encümeni borçlanmaya karar verebilir mi?
Encümenin meclis yerine geçerek karar almas›
mümkün de¤ildir. Belediyelerin borçlanmas› 5393 Say›l› Kanun da s›k› kurallara ba¤lanm›ﬂ ve s›n›rlamalara tabi tutulmuﬂtur. “Borçlanmaya karar vermek” meclisin
görev ve yetki alan›na giren bir husustur. (5393 say›l›
yasan›n 18/d maddesi)
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‹HT‹SAS KOM‹SYONLARI
Meclis, kenti ilgilendiren çeﬂitli konularda inceleme
yapmak üzere ihtisas komisyonlar› kurabilir. ‹htisas komisyonlar› meclis ad›na bir konuyu araﬂt›r›r ve meclisin
bu konuda daha isabetli karar vermesini kolaylaﬂt›r›r.
‹htisas komisyonu kurulmas›ndaki amaç, meclis üyelerinin her alanda bilgi ve tecrübe sahibi olamayabilece¤i
düﬂüncesiyle, ihtisas› ve bilgisi olan meclis üyelerinden
bir komisyon kurmak veya kurulan komisyondan uzman›n› bulmas›n› sa¤layarak, bu konular› daha detayl› incelemek suretiyle meclisin karar vermesini kolaylaﬂt›rmak ve yard›mc› olmakt›r.
5393 Say›l› Yasa’n›n 24. Maddesi’ne göre, il ve ilçe
belediyeleri ile nüfusu 10.001 ve üzerindeki belde belediyelerinde “plan ve bütçe komisyonu” ve “imar ve bay›nd›rl›k komisyonu” kurulmas› zorunludur. Bunun d›ﬂ›nda kalan, örne¤in; çevre, sa¤l›k, kültür, kad›n, geçlik,
spor, turizm, e¤itim, araﬂt›rma ve inceleme hukuk vb.
gibi konularda ihtisas komisyonu kurulmas› belediye
meclisinin takdirindedir.
Büyükﬂehir belediyelerinde ise imar ve bay›nd›rl›k
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komisyonu; plan ve bütçe komisyonu; çevre ve sa¤l›k
komisyonu; e¤itim, kültür, gençlik ve spor komisyonu
ile ulaﬂ›m komisyonu kurulmas› zorunludur. Nüfusu
10.000’in alt›ndaki ilk kademe ve belde belediyeleri de
zorunlu olmamakla birlikte çeﬂitli konularda ihtisas komisyonlar› kurabilirler. ‹htisas komisyonlar›n›n görev
süresi bir y›l› geçmemek üzere Meclis taraf›ndan belirlenir. Oluﬂturulmas› zorunlu komisyonlar›n görev süresi
ise bir y›l olup, meclis karar›yla da olsa daha az olarak
belirlenemez.
Kurulmas› zorunlu ve iste¤e ba¤l› olan komisyonlar belediyeler itibariyle tablo üzerinde aﬂa¤›da gösterilmiﬂtir:
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‹htisas Komisyonlar›n Oluﬂumu
‹htisas komisyonlar›, meclis üyeleri aras›ndan nisbi
ço¤unlukla ve aç›k oylama yap›larak seçilir. Komisyonlar, büyükﬂehir belediyelerinde en az beﬂ en çok dokuz
üyeden di¤er belediyelerde ise en az üç, en çok beﬂ üyeden oluﬂturulur. Meclis, komisyonlara üye seçiminden
önce kurulacak komisyonu ve üye say›s›n› belirler. Komisyonlar, her siyasi parti grubunun ve ba¤›ms›z üyelerin meclisteki üye say›s›n›n meclis üye tam say›s›na
oranlanmas› suretiyle oluﬂturulur. ‹htisas komisyonlar›na siyasi parti gruplar› aday gösterebilece¤i gibi, üyeler
de o partiden aday olabilir. Belediye meclis üyeleri, meclisin seçmesi halinde birden çok ihtisas komisyonunda
görev alabilirler. Encümen üyeleri, belediye baﬂkan vekilleri ve meclisten seçilen baﬂkan yard›mc›lar› da ihtisas
komisyonlar›nda yer alabilir. Yasa bu konuda bir s›n›rlama getirmemiﬂtir. Belediye baﬂkan›n›n ise yönetiminin
ve meclisin baﬂ› olmas› nedeniyle, komisyonun fonksiyonel ba¤›ms›zl›¤›n› olumsuz etkilemesi göz önüne al›narak ihtisas komisyonlar›na üye seçilmemesi gerekti¤i
düﬂünülmektedir.
Komisyon toplant›lar›na üst üste üç defa mazeretsiz
olarak kat›lmayan üyenin üyeli¤i meclis karar› ile düﬂürülebilir. Komisyon üyeliklerinde eksilme oldu¤u takdirde süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.
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Üye Seçimi Ne Zaman Yap›l›r?
5393 Say›l› Yasa’n›n 24. Maddesi’ne göre; ihtisas komisyonlar› en fazla bir y›ll›k süre için oluﬂturulabilecek
ve meclis karar›nda belirtilmek suretiyle ihtisas komisyonlar›n›n görev süresi daha az bir süreyle (örne¤in; 1,
3, 6 … ay gibi) tespit edilebilecektir. Oluﬂturulmas› zorunlu komisyonlar›n görev süresi bir y›l olup, meclis karar›yla da olsa daha az olarak belirlenemez.
Yasa, ihtisas komisyonlar›n›n görev süresini belirtilmesine ra¤men, ne zaman seçilece¤ini aç›klamam›ﬂt›r.
BMÇY’nin 5. Maddesi, meclisin mahalli idareler seçim
sonuçlar›n›n ilan›n› izleyen beﬂinci gün kendili¤inden
yapt›¤› toplant›da, il ve ilçe belediyeleri ile nüfusu
10.000’in üzerindeki belediyelerde “plan ve bütçe komisyonu” ve “imar ve bay›nd›rl›k komisyonuna” üye seçiminin yap›laca¤›n› belirtmiﬂtir. Meclis bu toplant›s›nda
zorunlu olarak oluﬂturulacak “plan ve bütçe komisyonu”
ve “imar ve bay›nd›rl›k komisyonuna” ilaveten gerekiyorsa, di¤er komisyonlara da üye seçimi yapabilecektir.
Son mahalli idareler seçiminin 29 Mart 2009 tarihinde yap›ld›¤› düﬂünüldü¤ünde, belediye meclisleri seçimden sonraki ilk toplant›s›n› Nisan ay›nda yaparak,
ihtisas komisyonlar›na üye seçilmiﬂlerdir. BMÇY hükmüne göre, gelecek mahalli idareler seçimi yap›l›ncaya
kadar zorunlu ihtisas komisyonlar›na üye seçimi belediye meclisinin Nisan ay› toplant›s›nda yap›lacakt›r.
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Oluﬂturulmas› iste¤e ba¤l› olan komisyonlara üye
seçimi, komisyon oluﬂturulmas›na gerek duyulan zamanda yap›l›r. Bu komisyonlar›n görev süresi bir y›ldan
fazla olmamak kayd›yla meclisin belirledi¤i süre kadard›r. Görev süresi dolan iste¤e ba¤l› komisyonlara gerek
duyulmad›¤› takdirde tekrar üye seçimi yap›lmaz.
Komisyonlar için yedek üye seçimine iliﬂkin yasada
hüküm bulunmamas› sebebiyle yedek üye seçimi yap›lmayaca¤›ndan, komisyon üyelerinin say›s›nda bir azalma oldu¤u takdirde, kalan süreyi tamamlamak üzere ilk
meclis toplant›s›nda boﬂalan üyelikler için seçim yap›lacakt›r.
‹htisas Komisyonlar›n›n
Çal›ﬂma Süresi ve Zaman›
5393 Say›l› Yasa’n›n 24. Maddesi’ne göre, meclis
toplant›s›n› müteakip imar komisyonu en fazla on iﬂ günü, di¤er komisyonlar ise beﬂ iﬂ günü içinde kendilerine
havale edilen iﬂleri sonuçland›r›r.
‹htisas komisyonlar›n›n en fazla toplant› gün say›lar› ﬂu ﬂekilde olacakt›r:
‹mar ve Bay›nd›rl›k, 10 Gün
Plan ve Bütçe, 5 Gün
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Çevre ve Sa¤l›k, 5 Gün
E¤itim, Kültür, Gençlik ve Spor, 5 Gün
Ulaﬂ›m, 5 Gün
Di¤er, 5 Gün.
‹htisas komisyonlar›, yasan›n kendilerin verdi¤i çal›ﬂma süresi içinde kendilerine havale edilen iﬂlerle ilgili
toplant›lar›n› yaparak, raporlar›n› en geç bu sürenin sonunda meclise sunmalar› gerekir. Bu süre gün olarak
hiçbir gerekçe ile uzat›lamaz.
Süresi içerisinde meclise sunulmayan ihtisas komisyonu raporlar› beklenilmeksizin, komisyona havale edilen konu meclis baﬂkan› taraf›ndan do¤rudan gündeme
al›n›r ve görüﬂülür.
Yasa’n›n 24. Maddesi’nde, “meclis toplant›s›n› müteakip… komisyonlar… kendilerine havale edilen iﬂleri
sonuçland›r›r” hükmü bulunmaktad›r. 5393 Say›l› Yasa’n›n 24. Maddesi ihtisas komisyonlar›na meclisin toplant› süresi içinde toplanma yetkisi vermedi¤i halde,
BMÇY’nin 21. Maddesi, ihtisas komisyonlar›n›n toplant›lar›n› “meclisin toplant› süresinde” veya “müteakip
günlerde” yapaca¤›n› belirtmek suretiyle, ihtisas komisyonlar›na meclisin toplant› süresinde de toplant› yapma
yetkisi vermiﬂ ve BMÇY’nin 21. Maddesi, 24. Madde
hükmünü geniﬂletmiﬂtir.
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Yasa’n›n 24. Maddesi’nde yer alan “meclis toplant›s›n› müteakip” ve BMÇY’nin 21. Maddesi’nde yer alan
“meclisin toplant› süresinde” veya “müteakip günlerde”
toplan›r ifadeleri birlikte de¤erlendirildi¤inde, ihtisas
komisyonlar›n›n meclis toplant› süresi içinde toplant›
yapma zorunlulu¤u bulunmamaktad›r. Ancak, ihtisas
komisyonlar› kendilerine havale edilen konular› meclis
toplant› süresi içinde görüﬂme zorunlulu¤u olmasa da,
mutlaka meclisin toplant›s›n› takip eden günlerde görüﬂmesi ve sonuçland›rmas› gerekir.
‹htisas Komisyonlar›n›n Çal›ﬂmas›
‹htisas komisyonlar› üyeleri aras›ndan bir baﬂkan ve
bir baﬂkan vekili seçer. Komisyonlar üye tam say›s›n›n
salt ço¤unlu¤u ile toplan›r ve kat›lanlar›n salt ço¤unlu¤u
ile karar al›r. Komisyon baﬂkan› veya vekili toplant› yap›lan her gün için komisyon defterine; toplant›ya hangi
üyelerin kat›ld›¤›n› ve komisyonun hangi iﬂ ve iﬂlemleri
yapt›¤›n› yazar. Toplant›ya kat›lan komisyon üyelerine
imzalat›r. Toplant›larda yap›lan inceleme ve araﬂt›rmalar›n sonucu rapor haline getirilir ve komisyon üyeleri raporu imzalar. Var›lan sonuca kat›lmayan komisyon üyeleri raporu muhalefet ﬂerhi koyarak imzalar.
Mahalle muhtarlar› ve ildeki kamu kuruluﬂlar›n›n
amirleri ile ildeki kamu kurumu niteli¤indeki meslek
kuruluﬂlar›, üniversiteler, sendikalar ve gündemdeki ko262
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nularla ilgili sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, oy
hakk› olmaks›z›n kendi görev ve faaliyet alanlar›na giren
konular›n görüﬂüldü¤ü ihtisas komisyonu toplant›lar›na
kat›labilir ve görüﬂ bildirebilir.
‹htisas komisyonlar› toplant›lar›na kurum ve kuruluﬂlar›n kat›l›m›na iliﬂkin usul ve esaslar hakk›nda meclis önceden genel bir karar alabilece¤i gibi herhangi bir
komisyon toplant›s› için ayr›ca bir karar da alabilir. Meclisin bir karar almad›¤› durumlarda komisyon uygun
gördü¤ü takdirde kat›l›m için gerekli tedbirleri al›r.
Komisyonun Uzman Kiﬂilerden Yararlanmas›
5393 Say›l› Kanun’un 24. Maddesi’nde, ihtisas komisyonlar›n›n çal›ﬂmalar›nda uzman kiﬂilerden yararlan›laca¤› belirtilmiﬂtir. 5216 Say›l› Kanun’un 15. Maddesi’nde de ayn› hüküm yer almaktad›r. Ancak, uzman kiﬂilerin nereden, nas›l temin edilece¤i ve bunlara ücret
ödenip ödenmeyece¤i konusunda bir aç›kl›k getirilmemiﬂtir.
BMÇY’nin “komisyonlarda çal›ﬂt›r›lacak uzman kiﬂiler” baﬂl›kl› 23. Maddesi, denetim komisyonunda görev
alacak uzman kiﬂilerde aranan ﬂartlar› belirlemiﬂ, ihtisas
komisyonlar›nda görev alacak uzman kiﬂilerle ilgili baﬂkaca bir düzenleme getirmemiﬂtir.
Belediye kamu tüzel kiﬂili¤ine haiz bir kamu idaresi263
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dir. Bu tüzel kiﬂili¤i belediye baﬂkan› temsil eder. Belediyenin organlar› olan meclis, encümen ve baﬂkan bu
tüzel kiﬂili¤in içerisinde yer almaktad›r. Kanun, belediye baﬂkan› d›ﬂ›nda di¤er organlara temsil yetkisi vermemiﬂtir.
Dolay›s›yla belediye baﬂkan›n›n bu temsil yetkisi
çerçevesinde komisyonlar›n ihtiyaç duydu¤u uzman kiﬂi talebi komisyon baﬂkan› taraf›ndan belediye baﬂkan›na iletilmeli, belediye baﬂkan› veya yetkilendirece¤i bir
kiﬂi taraf›ndan uzman kiﬂinin talep edildi¤i kamu kuruluﬂundan, meslek teﬂekküllerinden veya özel sektörden
yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre temini sa¤lanmal›d›r. Komisyon istedi¤i uzman kiﬂinin niteliklerini
(ﬂehir planc›s›, avukat, inﬂaat mühendisi gibi) talebinde
belirtmelidir. Komisyon uzman kiﬂiyi nereden talep etti¤ini belirtmemiﬂse, belediye baﬂkan› belirtilen niteliklere
uygun diledi¤i yerden uzman kiﬂi görevlendirebilir.
Belediye baﬂkan› komisyonun talep etti¤i uzman kiﬂiyi yaz›l› olarak ilgili yerden istemek zorundad›r. Yasan›n verdi¤i uzman kiﬂilerden yararlanma yetkisi çerçevesinde ihtisas komisyonlar›n›n bu talepleri belediye baﬂkan›nca reddedilemez, geciktirilemez ve de¤iﬂtirilemez.
Uzman Kiﬂilerin Ücretleri
5393 Say›l› Yasa, uzman kiﬂilerden yararlan›laca¤›n›
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belirtmesine ra¤men, bu kiﬂilere ne miktarda ve hangi
usulle ücret ödenece¤i konusunda bir düzenleme getirmemiﬂtir. Oysa Yasa’n›n 25. Maddesi denetim komisyonuna ça¤›r›lan uzman kiﬂilerin ne miktar ücret alacaklar›n› belirlemiﬂtir. Denetim komisyonuna ça¤›r›lan uzman kiﬂilerin alacaklar› ücretleri, ihtisas komisyonuna
ça¤›r›lacak uzman kiﬂilere teﬂmil etmek de olas› de¤ildir.
Kamu kuruluﬂlar›ndan ihtisas komisyonlar›nda görevlendirilen uzman kiﬂiler, e¤er belediye mücavir alanlar› d›ﬂ›nda kalan baﬂka bir yerleﬂim alan› içinden geliyorlarsa, bu durumda yol ve yevmiye giderleri ile konaklama giderleri belediye bütçesinden ödenir. Kamu kuruluﬂlar›ndan ihtisas komisyonlar›na görevlendirilen uzman kiﬂilere bu ödemelerin d›ﬂ›nda meclis karar›yla da
olsa baﬂka bir ödeme yap›l›p yap›lamayaca¤› konusu
aç›k de¤ildir. Yasada bu hususta bir düzenleme yer almad›¤› müddetçe kamu kuruluﬂlar›ndan ihtisas komisyonlar›na görevlendirilen uzman kiﬂilere baﬂka bir ödeme yap›lmas› mümkün gözükmemektedir.
Komisyonlara kamu kuruluﬂlar› personeli d›ﬂ›ndan
görevlendirilen uzman kiﬂilere ücret ödenip ödenemeyece¤i konusuna gelince, bunlar›n durumlar› kamu kuruluﬂlar›ndan görevlendirilen uzman kiﬂilerden farkl›d›r.
‹htisas komisyonlar›na kamu kuruluﬂlar› personeli
d›ﬂ›ndan görevlendirilen uzman kiﬂilere, 4734 Say›l› Kamu ‹hale Kanunu hükümlerine göre hizmet al›m› yönte265
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miyle ödeme yap›lmas›, bunun mümkün olmad›¤› durumlarda ise piyasa ﬂartlar› ve kiﬂinin uzmanl›k kariyeri
dikkate al›narak, meclisçe bir ödeme takdir edilmesinin
uygun olaca¤› düﬂünülmektedir.
Komisyona Havale Edilecek ‹ﬂler
5393 Say›l› Yasa’n›n 24. Maddesi, “ihtisas komisyonlar›n›n görev alan›na giren iﬂler bu komisyonlarda görüﬂüldükten sonra” belediye meclisinde karara ba¤lanaca¤› ﬂeklindedir. Ayn› hüküm, 5216 Say›l› Kanun’un 15.
Maddesi’nde de yer almaktad›r.
Belediye Meclisi Çal›ﬂma Yönetmeli¤i’nin 21. Maddesi’nde imar ve bütçeye iliﬂkin konular hakk›nda meclis taraf›ndan karar al›nmadan önce ilgili komisyonlarda
görüﬂülmesinin zorunlu oldu¤u belirtilmiﬂtir. BMÇY de
yer alan bu düzenlemeden sanki imar ve bütçeye iliﬂkin
konular d›ﬂ›nda kalan di¤er konular›n komisyonlarda
görüﬂülmesi zorunlu olmad›¤› gibi bir sonuç ç›kar›labilmektedir.
Oysa 5393 Say›l› Yasa’n›n 24. Maddesi, mecliste görüﬂülecek bir konu zorunlu veya iste¤e ba¤l› olarak kurulmuﬂ bir komisyonun görev alan›na giriyorsa, bu konunun mutlaka ilgili ihtisas komisyonuna havale edilmesini öngörmektedir. Genel kural bu olmakla birlikte
Yasa’n›n 21. Maddesi’nin 3. F›kras›’nda istisnai bir dü266
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zenleme yer almaktad›r. Bu istisnai düzenleye göre, imar
konular› ile y›ll›k bütçe d›ﬂ›nda kalan gündemdeki di¤er
konular ile üyelerin teklifleri; toplant›ya kat›lanlar›n salt
ço¤unlu¤unun kabulü halinde komisyonlara havale edilmeksizin belediye meclisince görüﬂülerek karara ba¤lanabilir.
Meclis gündemine al›nan bir konu oluﬂturulmuﬂ komisyonlardan hiç birinin görev alan›na girmiyorsa do¤rudan mecliste görüﬂülmesinde bir sak›nca bulunmamaktad›r.
Ayr›ca, Yasa’n›n 24. Maddesi’ne göre, ihtisas komisyonlar› kendilerine havale edilen iﬂleri süresi içinde görüﬂerek raporlar›n› meclise sunmad›klar› takdirde, konu
meclis baﬂkan› taraf›ndan do¤rudan gündeme al›narak
mecliste görüﬂülmesi sa¤lan›r.
Örnek–1: Sa¤l›k komisyonu varsa, sa¤l›kla ilgili bir
konu zorunlu olarak sa¤l›k komisyonunda görüﬂüldükten sonra mecliste görüﬂülecek, e¤er sa¤l›k komisyonu
yoksa do¤rudan mecliste görüﬂülüp karar ba¤lanacakt›r.
Örnek–2: Meclis taraf›ndan sa¤l›k komisyonu teﬂekkül ettirilmiﬂ ve sa¤l›k iﬂleriyle ilgili görüﬂülmek üzere
meclis gündeminde bir konu bulunuyorsa, e¤er meclis
toplant›ya kat›lanlar›n salt ço¤unlu¤u ile bu konunun sa¤l›k komisyonuna havale edilmeksizin do¤rudan mecliste
görüﬂülmesini istiyorsa, bu konu komisyona havale edilmeksizin do¤rudan mecliste görüﬂülerek karara ba¤lan›r.
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Örnek–3: Meclis taraf›ndan çevre komisyonu teﬂekkül ettirilmiﬂ ve belediye baﬂkan›nca gündeme al›nmayan çevre konusunda bir iﬂin, meclis üyeleri taraf›ndan
gündeme ilavesi önerilmiﬂse, bu önerinin gündeme al›nmas› ve komisyona havale edilmeksizin görüﬂülmesi
toplant›ya kat›lanlar›n salt ço¤unlu¤u ile kabul edilmiﬂse, bu konu çevre komisyonuna havale edilmeksizin
meclisçe do¤rudan karara ba¤lan›r.
Konular›n Havalesi
5393 Say›l› Yasa’n›n 24. Maddesi’nin 3. F›kras› “komisyonun kendisine havale edilen iﬂleri sonuçland›raca¤›n›” düzenlemiﬂ, ancak havale iﬂleminin kim taraf›ndan
yap›laca¤› bu düzenlemede yer almam›ﬂt›r. BMÇY de de
bu konuda bir aç›klama bulunmamaktad›r.
Bir konunun ihtisas komisyonunda görüﬂülmesi için
komisyona havale iﬂlemi meclis taraf›ndan m›, yoksa
baﬂkan taraf›ndan m› yap›laca¤› mevzuatta aç›klanmam›ﬂt›r.
Yasan›n 21. Maddesi belediye baﬂkan›na gündemi
belirleme yetkisi vermiﬂtir. Baﬂkan›n gündemi belirleme
yetkisi içinde gündemde yer alan iﬂlerin komisyona havale edilmesi yetkisinin de oldu¤unu ç›karmak oldukça
zordur.
‹htisas komisyonlar› meclis ad›na bir konuyu müza268
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kere etmekte ve meclisin bu konuda daha isabetli karar
vermesini kolaylaﬂt›rmaktad›r.
Dolay›s›yla meclis ad›na çal›ﬂan ihtisas komisyonlar›na iﬂlerin havalesi de yine meclis karar›yla olmas› yasa
hükmüyle daha ba¤daﬂ›r oldu¤u düﬂünülmektedir. Gerekti¤inde bir konu meclis taraf›ndan birden fazla komisyona da havale edilebilir.
Komisyon Raporlar›n›n Ba¤lay›c›l›¤›
‹htisas komisyonu teﬂekkülünden amaç, meclis üyeleri her alanda bilgi ve tecrübe sahibi olamayabilece¤i
gerekçesiyle, ihtisas› ve bilgisi olan meclis üyelerinden
bir komisyon teﬂekkül ettirmek veya teﬂekkül ettirilen
komisyondan uzman›n› bulmas›n› sa¤layarak, bu konular› daha detayl› tetkik etmek/ettirmek suretiyle meclisin
karar vermesini kolaylaﬂt›rmak ve yard›mc› olmakt›r.
Dolay›s› ile ihtisas komisyonu raporunun, komisyona havale edilen konuda en olumlu/do¤ru sonucu içermesi beklenir ve gerekir. Buna ra¤men ihtisas komisyonu raporlar› da en do¤ru sonucu içermiyor da olabilir.
Meclis, ihtisas komisyonlar›n›n raporlar› do¤rultusunda karar almak zorunda de¤ildir. Meclis, komisyon
raporunu aynen veya de¤iﬂtirerek karara ba¤layabilir.
Ancak, ihtisas komisyonu raporunun aleyhine al›nacak
bir karar›n aç›kça suç teﬂkil edece¤i bilinmesine ra¤men,
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meclisin ihtisas komisyonu raporunun aksine karar almas›, meclis üyeleri hakk›nda cezai sorumluluk do¤urabilece¤i göz ard› edilmemelidir.
Komisyon Raporlar› Alenidir
5393 Say›l› Yasa’n›n 24. Maddesi’nde, komisyon raporlar›n›n aleni oldu¤u ve komisyon kararlar›n›n çeﬂitli
yollarla halka duyurulaca¤› ve isteyenlere meclis taraf›ndan maliyetlerini aﬂmamak üzere belirlenecek bedel karﬂ›l›¤›nda verilece¤i belirtilmiﬂtir. 5216 Say›l› Yasa’n›n 15.
Maddesi’nde de ayn› hüküm yer alm›ﬂt›r.
Duyurma belediye binas›n›n görülebilecek bir yerine
as›lmak, varsa belediyenin internet sayfas›nda yay›mlamak veya di¤er yöntemlerle olmal›d›r.
‹htisas Komisyonu Üyelerine Verilecek Ücret
5393 Say›l› Yasa’n›n 32. Maddesi, meclis üyelerine,
ihtisas komisyonu toplant›lar›na kat›ld›klar› her gün için
huzur hakk› ücreti verilece¤ini belirtmektedir. Huzur
hakk› ücreti, 39. Madde uyar›nca her gün için belediye
baﬂkan›na ödenmekte olan ayl›k brüt ödene¤in günlük
tutar›n›n üçte birini geçmemek üzere meclis taraf›ndan
belirlenir. Huzur hakk› ödenecek gün say›s›, ayn› yasan›n 24. Maddesi’nde belirtilen toplant› günü say›s›ndan
fazla olamaz ve meclis üyelerine ayn› gün için birden
fazla huzur hakk› ödenemez.
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Örnek olarak, ayn› gün imar komisyonu ile denetim komisyonu toplant›s› yap›ld›ysa ve bir meclis üyesi her iki komisyonda da yer al›yorsa sadece bir huzur
hakk› ücreti ödenir. Ya da ihtisas komisyonu, meclisin
topland›¤› gün toplant› yapt› ise sadece meclis toplant›s› huzur hakk› ödenir. Ayn› gün için ihtisas komisyonu ücreti ödenmez. Ödenecek huzur hakk› ücreti brüt
olup, ayr›ca bu huzur ücretinden gelir ve damga vergisi kesilecektir.
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DENET‹M KOM‹SYONU
‹l ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisi, her ocak ay› toplant›s›nda belediyenin bir önceki y›l gelir ve giderleri ile bunlara iliﬂkin hesap kay›t ve iﬂlemlerinin denetimi için bir
komisyon oluﬂturur. Komisyon, her siyasi parti grubunun ve ba¤›ms›z üyelerin meclisteki üye say›s›n›n meclis
üye tam say›s›na oranlanmas› suretiyle oluﬂur.
Belediye baﬂkan› taraf›ndan belediye binas› içinde
belirlenen yerde çal›ﬂan denetim komisyonu, belediye
birimleri ve ba¤l› kuruluﬂlar›ndan her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilir. Bu istekler gecikmeksizin yerine getirilir.
Denetim komisyonu kendi aras›ndan bir baﬂkan, bir
baﬂkan vekili seçer. Üye tam say›s›n›n salt ço¤unlu¤u ile
toplan›r ve kat›lanlar›n salt ço¤unlu¤u ile karar al›r.
Denetim Komisyonu Oluﬂturma Zorunlulu¤u
5393 Say›l› Yasa’n›n 25. Maddesi, bütün belediyelerde denetim komisyonu kurulmas›n› zorunlu k›lmam›ﬂt›r. Denetim komisyonu oluﬂturulmas›nda belediyelerin
statüsü ve nüfusu esas al›nm›ﬂt›r.
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Buna göre denetim komisyonu zorunlu olarak oluﬂturulacak belediyeler ﬂu ﬂekilde s›ralanabilecektir:
Büyükﬂehir ‹l
Zorunlu

‹lçe

Belde (Kasaba)
Nüfusu 10.001 ve daha fazla ise zorunlu.
Zorunlu Zorunlu Nüfusu 10.000 ve daha az ise iste¤e ba¤l›

Büyükﬂehir, il ve ilçe belediyelerinde denetim komisyonu oluﬂturulmas› için nüfus de¤il statüleri esas
al›nm›ﬂt›r. Di¤er taraftan belde belediyelerinde denetim
komisyonu oluﬂturulmas›nda ise nüfus ölçütleri esas
al›nm›ﬂt›r. Örne¤in; bir ilçe belediyesinin nüfusu 5000
dahi olsa denetim komisyonu kurulmas› zorunludur.
Ancak, 5000 nüfuslu bir belde belediyesinde denetim
komisyonu kurulmas› zorunlu de¤ildir.
Nüfusu 10.000 ve daha aﬂa¤› olan belediyeler isterlerse denetim komisyonu oluﬂturabilirler. Kanun’un 25.
Maddesi hükmü, “il ve ilçe belediyeleri ile nüfusu
10.000'in üzerindeki belediyelerde, denetim komisyonu
oluﬂturur” ﬂeklindedir. Yasan›n 25. Maddesi, nüfusu
10.000 ve alt›ndaki belde belediyelerinde denetim komisyonu oluﬂturulmas›n› yasaklamam›ﬂt›r. Yasan›n 25.
Maddesi’ni, il ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.001 ve
üzerindeki belediyelerde denetim komisyonu kurulmas›n›n zorunlu, di¤er belediyelerde ise iste¤e ba¤l› oldu¤u
ﬂeklinde anlamak do¤ru olacakt›r.
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Gerek duyulmas› halinde, nüfusu 10.000 ve alt›ndaki belde belediyelerinde de ayn› usul ve esaslarda denetim komisyonu oluﬂturulmas› mümkündür.
Denetim Komisyonuna Üye Seçilmesi
Denetim komisyonu, meclis üyeleri aras›ndan nisbi
ço¤unlukla ve gizli oylama yap›larak seçilir. Denetim komisyonu üye say›s› da en az üç ve en çok beﬂ kiﬂiden
oluﬂur.
5216 Say›l› Kanun denetim komisyonu üye say›s›
için büyükﬂehir belediyeleri ile ilgili ayr› bir düzenleme
getirmemiﬂtir. Dolay›s›yla büyükﬂehir belediyelerinde de
oluﬂturulacak denetim komisyonunun üye say›s› üç ile
beﬂ kiﬂi aras›nda olacakt›r
Denetim Komisyonuna Ne Zaman Üye Seçilir?
5393 Say›l› Yasa’n›n 25. Maddesi denetim komisyonunun meclisin Ocak ay› toplant›s›nda oluﬂturulmas›
gerekti¤ini kesin bir ifadeyle belirtmiﬂtir. Yasan›n bu
hükmü karﬂ›s›nda denetim komisyonunun meclisin
ocak ay› d›ﬂ›ndaki baﬂka bir aydaki toplant›s›nda oluﬂturulmas› mümkün gözükmemektedir.
Denetim komisyonu her y›l ocak ay›nda oluﬂturulmas›na ra¤men sürekli bir komisyon de¤ildir. Kanun’un
25. Maddesi’nde yer alan “komisyon, çal›ﬂmas›n› k›rk
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beﬂ iﬂgünü içinde tamamlar ve buna iliﬂkin raporunu
Mart ay›n›n sonuna kadar meclis baﬂkanl›¤›na sunar.”
hükmü çerçevesinde, denetim komisyonunun varl›¤›,
raporunu meclis baﬂkanl›¤›na sunmas›yla sona erer.
Di¤er bir ifadeyle denetim komisyonunun görev süresi ocak ay›nda seçilmesiyle baﬂlar ve mart ay› sonu raporunu meclise sunmas›yla biter.
Denetim Komisyonunun Denetim Alan›
5393 Say›l› Yasa’n›n 25. Maddesi denetim komisyonunun görev alan›n› “bir önceki y›l gelir ve giderleri ile
bunlara iliﬂkin hesap kay›t ve iﬂlemlerinin denetimi” olarak s›n›rland›rm›ﬂt›r.
Denetim komisyonu denetim yetkisini aﬂa¤›daki kurallar çerçevesinde kullanabilir:
1) Denetim komisyonu ancak bir önceki y›l iﬂlemlerini denetleyebilir. Yasan›n bir önceki y›ldan kast› “mali
y›l” oldu¤u aç›kt›r. Mali y›l “01 Ocak ile 31 Aral›k” tarihler aras›n› kapsamaktad›r. Örne¤in; 2008 y›l› Ocak ay›
meclis toplant›s›nda oluﬂturulan denetim komisyonu,
“01.01.2007 ile 31.12.2007” tarihleri aras›ndaki belediyenin gelir ve giderleri ile bunlara iliﬂkin hesap kay›t ve
iﬂlemlerinin denetimini yapar. Yasa denetim komisyonuna bir önceki mali y›l d›ﬂ›nda baﬂka bir dönemin iﬂlemlerini denetleme yetkisi vermemiﬂtir.
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2) Yasa denetim komisyonuna belediyenin bütün iﬂlemlerini denetleme yetkisi de vermemiﬂtir. Denetim komisyonunun belediyenin; gelirleri, giderleri ve bunlara
iliﬂkin hesap kay›t ve iﬂlemleri üzerinde s›n›rl› olarak denetim yapma yetkisi bulunmaktad›r. Belediyenin gelirleri vergi, resim, harç, kira, gayrimenkullerin sat›ﬂ›, su ücreti ve di¤er gelirler olarak s›ralayabiliriz. Belediyenin giderleri ise genellikle mal ve hizmet al›mlar› ile yap›m iﬂleri, personel ve kamulaﬂt›rma giderleri olup, a¤›rl›kl›
olarak 4734 Say›l› Kamu ‹hale Kanunu hükümlerine göre yap›lan iﬂlerdir. Belediyenin gelir ve giderlerine iliﬂkin
hesap kay›t ve iﬂlemleri de mizan, kesin hesap ve bilanço ile bunlara esas teﬂkil eden di¤er mali tablo ve kay›tlard›r.
Örne¤in, meclisin imar plan› de¤iﬂikli¤i konusunda
ald›¤› bir karar veya personel atamas› gibi kararlar idari
iﬂlem niteli¤inde bir karar oldu¤undan denetim komisyonunun böyle bir iﬂlem üzerinde denetim yetkisi bulunmamaktad›r.
Denetim komisyonunun denetim yetkisi belediyenin mali iﬂlemleri üzerindedir. Ancak, bazen mali iﬂlemle ayr›lmas› mümkün olmayan veya ayr›lmas›nda da denetim aç›s›ndan anlaml› bir sonuç üretilemeyen durumlarda s›n›rl› olarak idari iﬂlemlere de bak›lmas› mümkündür. Örne¤in; belediyenin verdi¤i bir ruhsat›n harc›n›n tahsil edilip edilmedi¤ini veya tahsil edilen harç
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miktar›n›n yeterli olup olmad›¤›n› kontrol etmek için
do¤al olarak verilen ruhsata da bak›labilecektir.
3) Denetim komisyonunun denetim yetkisi ait oldu¤u belediyenin mali iﬂlemleriyle s›n›rl›d›r. Denetim komisyonu belediye tüzel kiﬂili¤i d›ﬂ›nda, belediyeye ba¤l›
(D‹SK‹, ‹SK‹, EGO gibi) kuruluﬂlar› ile belediyenin ortak
oldu¤u ﬂirketleri denetleyemez. Denetim komisyonunun
ba¤l› kuruluﬂlarla iliﬂkisi, belediye iﬂlemlerini denetlerken bu iﬂlemlerle ilgisi ve uzant›s› olan bilgi ve belgeleri
ba¤l› kuruluﬂlardan istemekle s›n›rl›d›r.
4) Denetim komisyonu denetim yetkisi kapsam›nda
ilgili belediyeden ve ba¤l› kuruluﬂlardan her türlü bilgi
ve belge isteme yetkisine sahiptir. Belediye ve ba¤l› idare personeli bu istekleri geciktirmeksizin yerine getirirler. Denetim komisyonu, kendisine teslim edilen belgeleri incelemesi bittikten sonra geri vermek zorundad›r ve
belgeler üzerinde silinti, kaz›nt› ve düzeltme yapamaz
veya yaz› yazamaz.
5) Denetim komisyonu, denetim görevini yaparken
ve bilgi ve belge isterken belediye ve ba¤l› idare hizmetlerinin görülmesini aksatacak tutum ve davran›ﬂlardan
kaç›nmas› gerekir.
Denetim Komisyonunda
Uzman Kiﬂi Çal›ﬂt›r›lmas›
Bir k›s›m belediye iﬂlerinin denetimi meclis üyeleri
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taraf›ndan da denetlenebilirse de denetim iﬂi ihtisas gerektiren bir iﬂtir. Bu nedenle denetim komisyonu, denetim s›ras›nda uzman kiﬂilere ihtiyaç duyabilir. Yasan›n
25. Maddesi’ne göre denetim komisyonu; uzman kiﬂilerden, uzman kuruluﬂlardan, kamu kuruluﬂlar›n›n personelinden, denetim s›ras›nda yararlanabilir. Uzman kiﬂi;
bireysel olarak çal›ﬂan ve belli bir alanda uzmanl›¤› olan
kiﬂilerdir. Uzman kuruluﬂlar ise; kamu kuruluﬂu niteli¤indeki meslek kuruluﬂlar›, esnaf ve sanayi odalar›, denetim ve benzer konular›nda faaliyeti olan özel hukuk
tüzel kiﬂiliklerini ifade etmektedir.
Madde hükmüne göre, denetim komisyonunun emrinde görevlendirilecek kiﬂi say›s› ile gün say›s› belediye
meclisince belirlenir. Örne¤in; belediye meclisinin denetim komisyonunda (2) uzman›n beﬂ gün çal›ﬂabilece¤i
ﬂeklinde bir karar almas› gerekecektir. Belediye meclisinin böyle karar› olmadan komisyon uzman kiﬂi görevlendirilemez.
Yasa, denetim komisyonunda görevlendirilecek uzman kiﬂilerin nitelikleri konusunda bir düzenleme getirmemiﬂken, BMÇY’nin 23. Maddesi uzman kiﬂilerde bulunmas› gerekli ﬂartlar› belirlemiﬂtir.
a) Kamu kurum ve kuruluﬂlar›ndan görevlendirilecek kiﬂilerde; kamu kurum ve kuruluﬂlar›nda denetim
eleman› veya en az beﬂ y›l kurumlar›n›n gelir, gider veya
bunlara iliﬂkin hesap kay›t ve iﬂlemlerinin yürütüldü¤ü
birimde çal›ﬂ›yor olmas› gerekir.
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b) Kamu personeli d›ﬂ›ndaki kiﬂilerde; kamu kurum
ve kuruluﬂlar›n›n gelir, gider veya bunlara iliﬂkin hesap
kay›t ve iﬂlemlerinin yürütülmesinde en az beﬂ y›l çal›ﬂm›ﬂ olmak ya da maliye, muhasebe, iﬂletme, iktisat, kamu yönetimi veya benzer alanlarda en az lisans düzeyinde e¤itim alm›ﬂ ve denetim yapabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olmas› gerekir.
Siyasi partilerin genel merkez, il, ilçe ve belde teﬂkilatlar›nda halen görevli olan kiﬂiler, denetim komisyonlar›nda uzman olarak görevlendirilemez.
Denetim Komisyonu, Do¤rudan Kurum ve Kuruluﬂlarla Yaz›ﬂmak Suretiyle Uzman Kiﬂi Talebinde
Bulunabilir mi?
Yasan›n 25. Maddesi’nde, komisyonunun do¤rudan
isteyemeyece¤i konusunda bir yasaklama bulunmamas›na karﬂ›n, denetim komisyonu, denetimini meclis ad›na
yapt›¤›ndan, yaz›ﬂmalar›n› da meclis baﬂkan› s›fat›yla belediye baﬂkan› vas›tas›yla yapmas› yasan›n özüne daha
uygun olaca¤› düﬂünülmektedir. Ancak, yaz›ﬂmalar›n
belediye baﬂkan› taraf›ndan yap›lmas›ndan, belediye
baﬂkan›n›n denetim komisyonunun karar ve isteklerini
kabul etmeme, de¤iﬂtirme, geciktirme veya benzer ﬂekilde olumsuz iﬂlem yapma yetkisi bulundu¤u anlam›n› ç›karmak mümkün de¤ildir.
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Uzman kiﬂilerin BMÇY’nin 23. Maddesi’nde belirtilen nitelikleri taﬂ›mas› gerekir. Denetim komisyonu uzman kiﬂinin nereden temin edilece¤ini talebinde belirtmemiﬂse, belediye baﬂkan› BMÇY’nin 23. Maddesi’nde
belirtilen niteliklere uygun diledi¤i yerden uzman kiﬂi
görevlendirebilir.
Uzman Kiﬂilere Verilecek Ücret
5393 Say›l› Yasa’n›n 25. Maddesi denetim komisyonu emrinde görevlendirilecek uzman kiﬂilere yap›lacak
ödemelerin miktar›n› düzenlemiﬂtir.
Madde hükmüne göre, denetim komisyonu emrinde
çal›ﬂan uzman kiﬂilerin ne miktar ücret alaca¤› aﬂa¤›daki
tabloda görevlendirildikleri yer ve belediyelere göre ç›kar›lm›ﬂt›r:
Büyükﬂehir Di¤er
Belediyesi Belediyeler
Belediye ve ba¤l› kuruluﬂlar› d›ﬂ›ndaki 1000
1000
di¤er kamu kurum ve kuruluﬂlardan
görevlendirilenler.
3000
Kamu personeli d›ﬂ›ndan
2000
görevlendirilenler.
Verilmez
‹lgili belediye ve ba¤l› idaresinden
Verilmez
görevlendirilenler.
Uzman Kiﬂiler
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Tabloda yer alan rakamlar, ücrete esas gösterge rakamlar›d›r. Burada yer alan gösterge rakamlar›n›n devlet
memurlar›na uygulanan ayl›k katsay› ile çarp›m› sonucu
bulunacak miktar› geçmemek üzere, denetim komisyonu emrinde görevlendirilen uzman kiﬂilere belediye
meclisince belirlenecek miktarda günlük ödeme yap›l›r.
Tabloda belediyeler itibariyle belirtilen miktarlar›
geçmemek üzere denetim komisyonunda görevlendirilecek uzman kiﬂilere ne miktar ödeme yap›laca¤›n› meclis
belirleyecektir. Kamu kuruluﬂlar›ndan görevlendirilen
personelin yol, yevmiye ve konaklama ücreti ayr›ca ödenir. Kamu personeli d›ﬂ›ndan görevlendirilenlerde benzer ödemelerin yap›lmas› gerekti¤i düﬂünülmektedir.
Uzman Kiﬂilere Verilecek Ücret Hangi Meclis
Toplant›s›nda Belirlenmelidir?
Kanunda, uzman kiﬂilere verilecek ücretin meclisçe
tespit edilece¤i belirtilmiﬂ, ancak belli bir ay s›n›rlamas›
getirilmemiﬂtir. Denetim komisyonunun seçildi¤i Ocak
ay› meclis toplant›s›nda uzman kiﬂilere verilecek ücretin
de tespit edilmesinin do¤ru olaca¤› düﬂünülmektedir.
Denetim Komisyonunun Çal›ﬂma Süresi
5393 Say›l› Yasa’n›n 25. Maddesi hükmüne göre, denetim komisyonu, çal›ﬂmas›n› k›rk beﬂ (45) iﬂgünü için281
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de tamamlar ve buna iliﬂkin raporunu mart ay›n›n sonuna kadar meclis baﬂkanl›¤›na sunar.
Denetim komisyonunun k›rk beﬂ günlük çal›ﬂma süresi komisyonun teﬂekkülüne iliﬂkin meclis karar›n›n
yürürlü¤e girmesi ile baﬂlar.
Yasa, komisyonun çal›ﬂmas›n› tamamlamas› ve düzenlenecek raporun meclis baﬂkanl›¤›na sunmas› ﬂeklinde iki ayr› süre belirlemiﬂtir.
Komisyonun çal›ﬂmas›n› en geç k›rk beﬂ güne kadar
tamamlar. Bu sürenin k›salt›lmas› mümkün iken, uzat›lmas› kesinlikle mümkün de¤ildir. Bu süre içinde, raporun yaz›lm›ﬂ veya yaz›m aﬂamas›na getirilmiﬂ olmas› gerekir. Denetim komisyonu k›rk beﬂ günden sonra, denetim yapamaz, bilgi ve belge isteyemez. Denetim komisyonu k›rk beﬂ günlük sürenin bitimi ile 31 Mart tarihi
aras›ndaki sürede rapor üzerindeki eksiklikleri giderebilir ve rapora son halini verebilir. Ancak, bu süredeki çal›ﬂmalar denetim komisyonu toplant›lar›ndan say›l›p ücret ödenemez.
Denetim komisyonunca, Kanunda belirtilen sürede
yap›lm›ﬂ denetime iliﬂkin haz›rlanan rapor en geç 31 Mart
tarihine kadar meclis baﬂkanl›¤›na sunulmas› gerekir.
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Denetim Komisyonu Raporu
Üzerinde Yap›lacak ‹ﬂlem
31 Mart tarihine kadar meclis baﬂkanl›¤›na sunulan
denetim raporu, meclis baﬂkan› taraf›ndan BMÇY’nin
22. Maddesi’ne göre; nisan ay› meclis toplant›s›nda raporu okutmak suretiyle meclis üyelerine bilgi verir.
Meclis baﬂkan› raporun kopyas›n› oluﬂturmak veya rapor çok fazla sayfa ve eklerden ibaret olmas› halinde özetini içerir belgeyi meclis üyelerine vermek suretiyle denetim raporu konusunda meclis üyelerini bilgilendirmesi de mümkündür.
Denetim komisyonu raporu, ayr›ca meclis gündemine al›n›p kabulü veya reddi konusunda mecliste bir oylama yap›lmaz.
Denetim komisyonu, raporunu meclis baﬂkanl›¤›na
sunduktan sonra, e¤er raporda konusu suç teﬂkil eden
hususlar varsa, bunlarla ilgili olarak meclis baﬂkanl›¤› taraf›ndan yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur.
4483 Say›l› Memurlar ve Di¤er Kamu Görevlilerinin Yarg›lanmas› Hakk›nda Kanun kapsam›na giren bir suç ise
yetkili (kaymakaml›k, valilik ve ‹çiﬂleri Bakanl›¤›’na)
mercilere, 3628 Say›l› Mal Bildiriminde Bulunulmas›
Rüﬂvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsam›na
giren bir suç ise (bu suçlar irtikâp, rüﬂvet, ihtilas ve zimmete para geçirme, görev s›ras›nda veya görevinden dolay› kaçakç›l›k, resmi ihale ve al›m ve sat›mlara fesat ka283
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r›ﬂt›rma gibi suçlard›r) yetkili Cumhuriyet Baﬂsavc›l›klar›na suç duyurusunda bulunulur.
Suçun yanl›ﬂ makama iletilmesi sorun teﬂkil etmez.
Suç ihbar› alan makamlar, ihbar ve ﬂikâyetleri yetkili
makamlara iletmek zorundad›rlar.
Konusu suç teﬂkil etsin veya etmesin, kamu zarar›
sebebiyle sorumlusundan mali tazmini gereken hususlarda da üst yönetici s›fat›yla belediye baﬂkan›, 5018 Say›l› Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 71.
Maddesi’ndeki usul ve esaslara göre ilgililer hakk›nda
gerekli yasal takibi yapmak ve kamu zarar›n› tahsil etmekle sorumludur.
Denetim Komisyonu Üyelerine Verilecek Ücret
5393 Say›l› Yasa’n›n 32. Maddesi, meclis baﬂkan ve
üyelerine, meclis ve komisyon toplant›lar›na kat›ld›klar›
her gün için huzur ücreti verilece¤ini belirtmektedir. Yasan›n 32. Maddesi gere¤i, denetim komisyonu üyelerine
kat›ld›klar› toplant› günü için, 39. Madde uyar›nca belediye baﬂkan›na ödenmekte olan ayl›k brüt ödene¤in
günlük tutar›n›n üçte birini geçmemek üzere meclis taraf›ndan belirlenecek miktarda huzur hakk› ödenir.
Denetim komisyonunun toplant› süresini ihtisas komisyonlar›n›n toplant› süresi ile kar›ﬂt›rmamak gerekir.
Denetim komisyonunun toplant› süresi oluﬂturuldu¤u
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tarihten baﬂlamak üzere k›rk beﬂ gündür. Bu süre içinde
kaç gün toplant› yapm›ﬂ ise bu toplant› günleri için ödenek verilecektir. Di¤er bir ifadeyle denetim komisyonu
k›rk beﬂ gün toplant› yapm›ﬂ ise k›rk beﬂ günlük ödenek
al›r. Denetim komisyonu toplant›lar› ile meclis ve ihtisas
komisyonlar› toplant›lar›n›n çak›ﬂt›¤› günler için sadece
bir günlük ödenek ödenir.
Buna göre;
a) Ayn› günde hem belediye meclis toplant›lar›na
hem de denetim komisyonu toplant›lar›na kat›lan bir
meclis üyesine 5393 Say›l› Belediye Kanunu’nun 32.
Maddesi’nin birinci f›kras› gere¤ince birden fazla huzur
hakk› ödenemez,
b) Ayn› günde hem denetim komisyonu hem de ihtisas komisyonu toplant›lar›na kat›lan bir meclis üyesine
5393 Say›l› Belediye Kanunu’nun 32. Maddesi’nin birinci f›kras› gere¤ince birden fazla huzur hakk› ödenemez,
c) 5393 Say›l› Belediye Kanunu’nda ve Belediye
Meclisi Çal›ﬂma Yönetmeli¤i’nde hafta sonu tatillerinde
denetim komisyonu toplant›s› yap›lamayaca¤› hakk›nda
bir hüküm bulunmad›¤›ndan, zorunlu hallerde denetim
komisyonunun hafta sonu tatillerinde toplanabilece¤i,
bu durumda toplanan denetim komisyonu üyelerine huzur hakk› ödenebilir.
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