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Kanun
Beled�ye Kanunu

 
             Kanun No. 5393                                                                                                  Kabul Tar�h�: 3.7.2005

 
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar
 

                Amaç
                MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, beled�yen�n kuruluşunu, organlarını, yönet�m�n�, görev, yetk� ve sorumlulukları
�le çalışma usûl ve esaslarını düzenlemekt�r.
                Kapsam
                MADDE 2. — Bu Kanun beled�yeler� kapsar.
                Tanımlar
                MADDE 3. — Bu Kanunun uygulanmasında;
                a) Beled�ye: Belde sak�nler�n�n mahallî müşterek n�tel�ktek� �ht�yaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı
seçmenler tarafından seç�lerek oluşturulan, �darî ve malî özerkl�ğe sah�p kamu tüzel k�ş�s�n�,
                b) Beled�yen�n organları: Beled�ye mecl�s�n�, beled�ye encümen�n� ve beled�ye başkanını,
                c) Belde: Beled�yes� bulunan yerleş�m yer�n�,
                d) Mahalle: Beled�ye sınırları �ç�nde, �ht�yaç ve öncel�kler� benzer özell�kler gösteren ve sak�nler� arasında
komşuluk �l�şk�s� bulunan �darî b�r�m�,
                İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Beled�yen�n Kuruluşu ve Sınırları

                Kuruluş
                MADDE 4. — Nüfusu 5.000 ve üzer�nde olan yerleş�m b�r�mler�nde beled�ye kurulab�l�r. İl ve �lçe merkezler�nde
beled�ye kurulması zorunludur.
                İçme ve kullanma suyu havzaları �le s�t ve d�ğer koruma alanlarında ve meskûn sahası kurulu b�r beled�yen�n
sınırlarına 5.000 metreden daha yakın olan yerleş�m yerler�nde beled�ye kurulamaz.
                Köyler�n veya muhtel�f köy kısımlarının b�rleşerek beled�ye kurab�lmeler� �ç�n meskûn sahalarının, merkez kabul
ed�lecek yerleş�m yer�n�n meskûn sahasına azam� 5.000 metre mesafede bulunması ve nüfusları toplamının 5.000 ve üzer�nde
olması gerek�r.
                B�r veya b�rden fazla köyün köy �ht�yar mecl�s�n�n kararı veya seçmenler�n�n en az yarısından b�r fazlasının
mahall�n en büyük mülkî �dare am�r�ne yazılı başvurusu ya da val�n�n kend�l�ğ�nden buna gerek görmes� durumunda, val�n�n
b�ld�r�m� üzer�ne, mahallî seç�m kurulları, onbeş gün �ç�nde köyde veya köy kısımlarında kayıtlı seçmenler�n oylarını alır ve
sonucu b�r tutanakla val�l�ğe b�ld�r�r.
                İşlem dosyası val�n�n görüşüyle b�rl�kte İç�şler� Bakanlığına gönder�l�r. Danıştayın görüşü alınarak müşterek
kararname �le o yerde beled�ye kurulur.
                Yen� �skân neden�yle oluşturulan ve nüfusu 5.000 ve üzer�nde olan herhang� b�r yerleş�m yer�nde, İç�şler�
Bakanlığının öner�s� üzer�ne müşterek kararnameyle beled�ye kurulab�l�r.
                Sınırların tesp�t�
                MADDE 5. — Yen� kurulan b�r beled�yen�n sınırları, kuruluşu �zleyen altı ay �ç�nde aşağıdak� şek�lde tesp�t ed�l�r:
                a) Esk�den ber� o yerleş�m yer�ne a�t sayılan tarla, bağ, bahçe, çayır, mera, otlak, yaylak, zeyt�nl�k, palamutluk,
fundalık g�b� yerler �le kumsal ve plajlar beled�ye sınırı �ç�ne alınır.
                b) Beled�ye sınırlarını dere, tepe, yol g�b� bel�rl� ve sab�t noktalardan geç�rmek esastır. Bunun mümkün olmaması
durumunda, sınır düz olarak ç�z�l�r ve �şaretlerle bel�rt�l�r.
                c) Beled�yen�n sınırları �ç�nde kalan ve esk�den ber� komşu belde veya köy halkı tarafından yararlanılan yayla, çayır,
mera, koru, kaynak ve mes�rel�k g�b� yerlerden geleneksel yararlanma hakları devam eder. Bu haklar �ç�n sınır kâğıdına şerh
konulur.
                d) Ç�z�len sınırların geçt�ğ� yerler�n b�l�nen adları sınır kâğıdına yazılır. Ayrıca yetk�l� fen elemanı tarafından
düzenlenen krok� sınır tesp�t tutanağına eklen�r.
                Sınırların kes�nleşmes�
                MADDE 6. — Beled�ye sınırları, beled�ye mecl�s�n�n kararı ve kaymakamın görüşü üzer�ne val�n�n onayı �le
kes�nleş�r.
                Kes�nleşen sınırlar, val�l�kçe yer�nde uygulanmak suret�yle taraflara göster�l�r ve durum b�r tutanakla bel�rlen�r.
Kes�nleşen sınır kararları �le dayanağı olan belgeler�n b�rer örneğ�; beled�yes�ne, mahallî tapu da�res�ne, �l özel �dares�ne ve o
yer�n mülkî �dare am�r�ne gönder�l�r.
                Kes�nleşen sınırlar zorunlu nedenler olmadıkça beş yıl süre �le değ�şt�r�lemez.
                Sınır uyuşmazlıklarının çözümü
                MADDE 7. — B�r �l dâh�l�ndek� beldeler veya köyler arasında sınır uyuşmazlığı çıkması hâl�nde �lg�l� beled�ye
mecl�s� ve köy �ht�yar mecl�s� �le kaymakamın görüşler� otuz gün süre ver�lerek �sten�r. Val�, bu görüşler� değerlend�rerek sınır
uyuşmazlığını karara bağlar. Büyükşeh�r beled�yes� sınırları �ç�nde kalan �lçe ve �lk kademe beled�yeler�n�n sınır
değ�ş�kl�kler�nde büyükşeh�r beled�ye mecl�s�n�n de görüşü alınır.
                İl ve �lçe sınırlarının değ�şt�r�lmes�n� gerekt�recek sınır uyuşmazlıklarında 5442 sayılı İl İdares� Kanunu hükümler�
uygulanır.
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                B�rleşme ve katılma
                MADDE 8. — Belde, köy veya bunların bazı kısımlarının b�r başka beldeye katılab�lmes� �ç�n bu yerler�n meskûn
sahalarının katılınacak belden�n meskûn sahasına uzaklığı 5.000 metreden fazla olamaz.
                B�r belde veya köyün veya bunların bazı kısımlarının meskûn sahasının, komşu b�r belden�n meskûn sahası �le
b�rleşmes� veya bu sahalar arasındak� mesafen�n 5.000 metren�n altına düşmes� ve buralarda oturan seçmenler�n yarısından b�r
fazlasının komşu beldeye katılmak �ç�n başvurması hâl�nde, katılınacak belde sak�nler�n�n oylarına başvurulmaksızın,
katılmak �steyen köy veya belde veya bunların kısımlarında başvuruya �l�şk�n oylama yapılır. Oylama sonucunun olumlu
olması hâl�nde başvuruya a�t evrak, val�l�k tarafından katılınacak beled�yeye gönder�l�r. Beled�ye mecl�s� evrakın gel�ş�nden
�t�baren otuz gün �ç�nde başvuru hakkındak� kararını ver�r. Beled�ye mecl�s�n�n uygun görmes� hâl�nde katılım gerçekleş�r.
Büyükşeh�rlerde b�rleşme ve katılma �şlemler�, katılınacak �lçe veya �lk kademe beled�ye mecl�s�n�n görüşü üzer�ne,
büyükşeh�r beled�ye mecl�s�nde karara bağlanır. Katılma sonrası oluşacak yen� sınır hakkında, 6 ncı maddeye göre �şlem
yapılır ve sonuç İç�şler� Bakanlığına b�ld�r�l�r.
                B�r belden�n bazı kısımlarının komşu b�r beldeye katılmasında veya yen� b�r belde ya da köy kurulmasında, belden�n
nüfusunun 5.000'den aşağı düşmemes� gerek�r.
                Büyükşeh�r beled�yes� bulunan yerlerde ayrılma yoluyla yen� b�r belde kurulması �ç�n belde nüfusunun 100.000'den
aşağı düşmemes� ve yen� kurulacak belden�n nüfusunun 50.000'den az olmaması şarttır.
                Bu madde uyarınca gerçekleşen katılmalarda, katılınan belde �le bazı kısımları veya tümü katılan köy veya belde
arasında; taşınır ve taşınmaz mal, hak, alacak ve borçların devr� ve paylaşımı, aralarında düzenlenecek protokolle bel�rlen�r.
                B�rleşme ve katılma �şlemler�nde bu maddede düzenlenmeyen hususlarda 4 üncü madde hükmüne göre �şlem
yapılır.
                Mahalle ve yönet�m�
                MADDE 9. — Mahalle, muhtar ve �ht�yar heyet� tarafından yönet�l�r.
                Beled�ye sınırları �ç�nde mahalle kurulması, kaldırılması, b�rleşt�r�lmes�, bölünmes�, adlarıyla sınırlarının tesp�t� ve
değ�şt�r�lmes�, beled�ye mecl�s�n�n kararı ve kaymakamın görüşü üzer�ne val�n�n onayı �le olur.
                Muhtar, mahalle sak�nler�n�n gönüllü katılımıyla ortak �ht�yaçları bel�rlemek, mahallen�n yaşam kal�tes�n�
gel�şt�rmek, beled�ye ve d�ğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla �l�şk�ler�n� yürütmek, mahalle �le �lg�l� konularda görüş
b�ld�rmek, d�ğer kurumlarla �ş b�rl�ğ� yapmak ve kanunlarla ver�len d�ğer görevler� yapmakla yükümlüdür.
                Beled�ye, mahallen�n ve muhtarlığın �ht�yaçlarının karşılanması ve sorunlarının çözümü �ç�n bütçe �mkânları
ölçüsünde gerekl� ayn� yardım ve desteğ� sağlar; kararlarında mahallel�n�n ortak �stekler�n� göz önünde bulundurur ve
h�zmetler�n mahallen�n �ht�yaçlarına uygun b�ç�mde yürütülmes�n� sağlamaya çalışır.
                Belde adının değ�şt�r�lmes�
                MADDE 10. — B�r belden�n adı, beled�ye mecl�s� üye tam sayısının en az dörtte üç çoğunluğunun kararı ve val�n�n
görüşü üzer�ne İç�şler� Bakanlığının onayı �le değ�şt�r�l�r. Bu karar Resmî Gazetede yayımlanır. Belden�n adının değ�şmes� �le
beled�yen�n adı da değ�şm�ş sayılır.
                Tüzel k�ş�l�ğ�n sona erd�r�lmes�
                MADDE 11. — Meskûn sahası, bağlı olduğu �l veya �lçe beled�yes� �le nüfusu 50.000 ve üzer�nde olan b�r
beled�yen�n sınırına, 5.000 metreden daha yakın duruma gelen beled�ye ve köyler�n tüzel k�ş�l�ğ�; genel �mar düzen� veya
temel alt yapı h�zmetler�n�n gerekl� kılması durumunda, Danıştayın görüşü alınarak, İç�şler� Bakanlığının tekl�f� üzer�ne
müşterek kararname �le kaldırılarak bu beled�yeye katılır. Tüzel k�ş�l�ğ� kaldırılan beled�yen�n mahalleler�, katıldıkları
beled�yen�n mahalleler� hâl�ne gel�r. Tüzel k�ş�l�ğ� kaldırılan beled�ye �le köyler�n taşınır ve taşınmaz mal, hak, alacak ve
borçları katıldıkları beled�yeye �nt�kal eder.
                Nüfusu 2.000'�n altına düşen beled�yeler, Danıştayın görüşü alınarak, İç�şler� Bakanlığının öner�s� üzer�ne müşterek
kararname �le köye dönüştürülür. Tüzel k�ş�l�ğ� kaldırılan beled�yen�n tasf�yes� �l özel �dares� tarafından yapılır. Bu
beled�yen�n taşınır ve taşınmaz malları �le hak, alacak ve borçları �lg�l� köy tüzel k�ş�l�ğ�ne �nt�kal eder. İnt�kal eden borçların
karşılanamayan kısımları �l özel �dares� tarafından üstlen�l�r ve val� tarafından İller Bankasına b�ld�r�l�r. İller Bankası bu
m�ktarı, tak�p eden ayın genel bütçe verg� gel�rler� tahs�lat toplamının beled�yelere ayrılan kısmından keserek �lg�l� �l özel
�dares� hesabına aktarır.
                Kararlarının uygulanması ve nüfus
                MADDE 12. — 4, 6, 7, 8 ve 9 uncu maddelerde bel�rt�len kararlar kes�nleşme tar�h�n� tak�p eden yılın ocak ayının
b�r�nc� gününden �t�baren yürürlüğe g�rer. 4 üncü maddeye göre beled�ye kurulan yerlerde 2972 sayılı Mahallî İdareler �le
Mahalle Muhtarlıkları ve İht�yar Heyetler� Seç�m� Hakkında Kanunun 29 uncu maddes�ne göre seç�m yapılır.
                8 �nc� maddede geçen b�rleşme ve katılmalara, 9 uncu maddede geçen mahalle kaldırılmasına, 11 �nc� maddede
geçen beled�ye ve köy tüzel k�ş�l�ğ�n�n kaldırılmasına veya b�r belden�n köye dönüştürülmes�ne da�r kararlar �lk mahallî
�dareler seç�mler�nde uygulanır ve seç�mler bu yerler�n yen� durumlarına göre yapılır.
                Bu Kanunda öngörülen nüfus büyüklüğü �ç�n Devlet İstat�st�k Enst�tüsü Başkanlığınca b�ld�r�len nüfus esas alınır.
                Hemşehr� hukuku
                MADDE 13. — Herkes �kamet ett�ğ� belden�n hemşehr�s�d�r. Hemşehr�ler�n, beled�ye karar ve h�zmetler�ne katılma,
beled�ye faal�yetler� hakkında b�lg�lenme ve beled�ye �dares�n�n yardımlarından yararlanma hakları vardır. Yardımların �nsan
onurunu zedelemeyecek koşullarda sunulması zorunludur.
                Beled�ye, hemşehr�ler arasında sosyal ve kültürel �l�şk�ler�n gel�şt�r�lmes� ve kültürel değerler�n korunması
konusunda gerekl� çalışmaları yapar. Bu çalışmalarda ün�vers�teler�n, kamu kurumu n�tel�ğ�ndek� meslek kuruluşlarının,
send�kaların, s�v�l toplum kuruluşları ve uzman k�ş�ler�n katılımını sağlayacak önlemler alınır.
                Beled�ye sınırları �ç�nde oturan, bulunan veya �l�ş�ğ� olan her şahıs, beled�yen�n kanunlara dayanan kararlarına,
em�rler�ne ve duyurularına uymakla ve beled�ye verg�, res�m, harç, katkı ve katılma paylarını ödemekle yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Beled�yen�n Görev, Yetk� ve Sorumlulukları

                Beled�yen�n görev ve sorumlulukları
                MADDE 14. — Beled�ye, mahallî müşterek n�tel�kte olmak şartıyla;
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                a) İmar, su ve kanal�zasyon, ulaşım g�b� kentsel alt yapı; coğrafî ve kent b�lg� s�stemler�; çevre ve çevre sağlığı,
tem�zl�k ve katı atık; zabıta, �tfa�ye, ac�l yardım, kurtarma ve ambulans; şeh�r �ç� traf�k; def�n ve mezarlıklar; ağaçlandırma,
park ve yeş�l alanlar; konut; kültür ve sanat, tur�zm ve tanıtım, gençl�k ve spor; sosyal h�zmet ve yardım, n�kâh, meslek ve
becer� kazandırma; ekonom� ve t�caret�n gel�şt�r�lmes� h�zmetler�n� yapar veya yaptırır. Büyükşeh�r beled�yeler� �le nüfusu
50.000'� geçen beled�yeler, kadınlar ve çocuklar �ç�n koruma evler� açar.
                b) Okul önces� eğ�t�m kurumları açab�l�r; Devlete a�t her derecedek� okul b�nalarının �nşaatı �le bakım ve onarımını
yapab�l�r veya yaptırab�l�r, her türlü araç, gereç ve malzeme �ht�yaçlarını karşılayab�l�r; sağlıkla �lg�l� her türlü tes�s� açab�l�r
ve �şleteb�l�r; kültür ve tab�at varlıkları �le tar�hî dokunun ve kent tar�h� bakımından önem taşıyan mekânların ve �şlevler�n�n
korunmasını sağlayab�l�r; bu amaçla bakım ve onarımını yapab�l�r, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak
yen�den �nşa edeb�l�r. Gerekt�ğ�nde, öğrenc�lere, amatör spor kulüpler�ne malzeme ver�r ve gerekl� desteğ� sağlar, her türlü
amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt �ç� ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara
beled�ye mecl�s� kararıyla ödül vereb�l�r. Gıda bankacılığı yapab�l�r.
                Beled�ye, kanunlarla başka b�r kamu kurum ve kuruluşuna ver�lmeyen mahallî müşterek n�tel�ktek� d�ğer görev ve
h�zmetler� de yapar veya yaptırır.
                H�zmetler�n yer�ne get�r�lmes�nde öncel�k sırası, beled�yen�n malî durumu ve h�zmet�n �ved�l�ğ� d�kkate alınarak
bel�rlen�r.
                Beled�ye h�zmetler�, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. H�zmet sunumunda özürlü,
yaşlı, düşkün ve dar gel�rl�ler�n durumuna uygun yöntemler uygulanır.
                Beled�yen�n görev, sorumluluk ve yetk� alanı beled�ye sınırlarını kapsar.
                Beled�ye mecl�s�n�n kararı �le mücav�r alanlara da beled�ye h�zmetler� götürüleb�l�r.
                4562 sayılı Organ�ze Sanay� Bölgeler� Kanunu hükümler� saklıdır.
                Beled�yen�n yetk�ler� ve �mt�yazları
                MADDE 15. — Beled�yen�n yetk�ler� ve �mt�yazları şunlardır:
                a) Belde sak�nler�n�n mahallî müşterek n�tel�ktek� �ht�yaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faal�yet ve g�r�ş�mde
bulunmak.
                b) Kanunların beled�yeye verd�ğ� yetk� çerçeves�nde yönetmel�k çıkarmak, beled�ye yasakları koymak ve
uygulamak, kanunlarda bel�rt�len cezaları vermek.
                c) Gerçek ve tüzel k�ş�ler�n faal�yetler� �le �lg�l� olarak kanunlarda bel�rt�len �z�n veya ruhsatı vermek.
                d) Özel kanunları gereğ�nce beled�yeye a�t verg�, res�m, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahs�l�n�
yapmak; verg�, res�m ve harç dışındak� özel hukuk hükümler�ne göre tahs�l� gereken doğal gaz, su, atık su ve h�zmet karşılığı
alacakların tahs�l�n� yapmak veya yaptırmak.
                e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; �çme, kullanma ve endüstr� suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun
uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar �ç�n gerekl� tes�sler� kurmak, kurdurmak, �şletmek ve �şlett�rmek; kaynak sularını �şletmek
veya �şlett�rmek.
                f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, den�z ve su ulaşım araçları, tünel, raylı s�stem dâh�l her türlü toplu
taşıma s�stemler�n� kurmak, kurdurmak, �şletmek ve �şlett�rmek.
                g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, ger� kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması �le �lg�l�
bütün h�zmetler� yapmak ve yaptırmak.
                h) Mahallî müşterek n�tel�ktek� h�zmetler�n yer�ne get�r�lmes� amacıyla, beled�ye ve mücav�r alan sınırları �çer�s�nde
taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, k�ralamak veya k�raya vermek, trampa etmek, tahs�s etmek, bunlar üzer�nde sınırlı
aynî hak tes�s etmek.
                �) Borç almak, bağış kabul etmek.
                j) Toptancı ve perakendec� hâller�, otobüs term�nal�, fuar alanı, mezbaha, �lg�l� mevzuata göre yat l�manı ve �skele
kurmak, kurdurmak, �şletmek, �şlett�rmek veya bu yerler�n gerçek ve tüzel k�ş�lerce açılmasına �z�n vermek.
                k) Verg�, res�m ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasf�yes�ne karar vermek.
                l) Gayr�sıhhî müesseseler �le umuma açık �st�rahat ve eğlence yerler�n� ruhsatlandırmak ve denetlemek.
                m) Beldede ekonom� ve t�caret�n gel�şt�r�lmes� ve kayıt altına alınması amacıyla �z�ns�z satış yapan seyyar satıcıları
faal�yetten men etmek, �z�ns�z satış yapan seyyar satıcıların faal�yetten men ed�lmes� sonucu, cezası ödenmeyerek �k� gün
�ç�nde ger� alınmayan gıda maddeler�n� gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün �ç�nde ger� alınmayan gıda dışı malları
yoksullara vermek.
                n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar get�rmek.
                o) Gayr�sıhhî �şyerler�n�, eğlence yerler�n�, halk sağlığına ve çevreye etk�s� olan d�ğer �şyerler�n� kent�n bel�rl�
yerler�nde toplamak; hafr�yat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; �nşaat
malzemeler�, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerler�n� bel�rlemek; bu alan ve yerler �le taşımalarda çevre
k�rl�l�ğ� oluşmaması �ç�n gereken tedb�rler� almak.
                p) Kara, den�z, su ve dem�ryolu üzer�nde �şlet�len her türlü serv�s ve toplu taşıma araçları �le taks� sayılarını, b�let
ücret ve tar�feler�n�, zaman ve güzergâhlarını bel�rlemek; durak yerler� �le karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzer�
yerler üzer�nde araç park yerler�n� tesp�t etmek ve �şletmek, �şlett�rmek veya k�raya vermek; kanunların beled�yelere verd�ğ�
traf�k düzenlemes�n�n gerekt�rd�ğ� bütün �şler� yürütmek.
                (l) bend�nde bel�rt�len gayr�sıhhî müesseselerden b�r�nc� sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmes�,
büyükşeh�r ve �l merkez beled�yeler� dışındak� yerlerde �l özel �dares� tarafından yapılır.
                Beled�ye, (e), (f) ve (g) bentler�nde bel�rt�len h�zmetler� Danıştayın görüşü ve İç�şler� Bakanlığının kararıyla süres�
kırkdokuz yılı geçmemek üzere �mt�yaz yoluyla devredeb�l�r; toplu taşıma h�zmetler�n� �mt�yaz veya tekel oluşturmayacak
şek�lde ruhsat vermek suret�yle yer�ne get�reb�leceğ� g�b� toplu taşıma hatlarını k�raya verme veya 67 nc� maddedek� esaslara
göre h�zmet satın alma yoluyla yer�ne get�reb�l�r.
                İl sınırları �ç�nde büyükşeh�r beled�yeler�, beled�ye ve mücav�r alan sınırları �ç�nde �l beled�yeler� �le nüfusu 10.000'�
geçen beled�yeler, mecl�s kararıyla; tur�zm, sağlık, sanay� ve t�caret yatırımlarının ve eğ�t�m kurumlarının su, termal su,
kanal�zasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma g�b� alt yapı çalışmalarını fa�z almaksızın on yıla kadar ger� ödemel� veya ücrets�z
olarak yapab�l�r veya yaptırab�l�r, bunun karşılığında yapılan tes�slere ortak olab�l�r; sağlık, eğ�t�m, sosyal h�zmet ve tur�zm�
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gel�şt�recek projelere İç�şler� Bakanlığının onayı �le ücrets�z veya düşük b�r bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla
arsa tahs�s edeb�l�r.
                Beled�ye, belde sak�nler�n�n beled�ye h�zmetler�yle �lg�l� görüş ve düşünceler�n� tesp�t etmek amacıyla kamuoyu
yoklaması ve araştırması yapab�l�r.
                Beled�ye mallarına karşı suç �şleyenler Devlet malına karşı suç �şlem�ş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun
75 �nc� maddes� hükümler� beled�ye taşınmazları hakkında da uygulanır.
                Beled�yen�n proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ett�ğ� gel�rler�, şartlı bağışlar ve kamu h�zmetler�nde f��len
kullanılan malları �le beled�ye tarafından tahs�l ed�len verg�, res�m ve harç gel�rler� haczed�lemez.
                Beled�yeye tanınan muaf�yet
                MADDE 16. — Beled�yen�n kamu h�zmet�ne ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gel�r get�rmeyen
taşınmazları �le bunların �nşa ve kullanımları her türlü verg�, res�m, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır.

İKİNCİ KISIM
Beled�yen�n Organları

BİRİNCİ BÖLÜM
Beled�ye Mecl�s�

                Beled�ye mecl�s�
                MADDE 17. — Beled�ye mecl�s�, beled�yen�n karar organıdır ve �lg�l� kanunda göster�len esas ve usûllere göre
seç�lm�ş üyelerden oluşur.
                Mecl�s�n görev ve yetk�ler�
                MADDE 18. — Beled�ye mecl�s�n�n görev ve yetk�ler� şunlardır:
                a) Stratej�k plân �le yatırım ve çalışma programlarını, beled�ye faal�yetler�n�n ve personel�n�n performans ölçütler�n�
görüşmek ve kabul etmek.
                b) Bütçe ve kes�nhesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan b�r�mler �le fonks�yonel sınıflandırmanın
b�r�nc� düzeyler� arasında aktarma yapmak.
                c) Beled�yen�n �mar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşeh�r ve �l beled�yeler�nde �l çevre düzen� plânını
kabul etmek.
                d) Borçlanmaya karar vermek.
                e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahs�s�ne, tahs�s şekl�n�n değ�şt�r�lmes�ne veya tahs�sl� b�r taşınmazın
kamu h�zmet�nde �ht�yaç duyulmaması hâl�nde tahs�s�n kaldırılmasına; üç yıldan fazla k�ralanmasına ve süres� otuz yılı
geçmemek kaydıyla bunlar üzer�nde sınırlı aynî hak tes�s�ne karar vermek.
                f) Kanunlarda verg�, res�m, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve �lg�l�ler�n �steğ�ne bağlı h�zmetler �ç�n
uygulanacak ücret tar�fes�n� bel�rlemek.
                g) Şartlı bağışları kabul etmek.
                h) Verg�, res�m ve harçlar dışında kalan ve m�ktarı beşb�n YTL'den fazla dava konusu olan beled�ye
uyuşmazlıklarını sulh �le tasf�yeye, kabul ve feragate karar vermek.
                �) Bütçe �ç� �şletme �le 6762 sayılı Türk T�caret Kanununa tâb� ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan
ayrılmaya, sermaye artışına ve gayr�menkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
                j) Beled�ye adına �mt�yaz ver�lmes�ne ve beled�ye yatırımlarının yap-�şlet veya yap-�şlet-devret model� �le
yapılmasına; beled�yeye a�t ş�rket, �şletme ve �şt�rakler�n özelleşt�r�lmes�ne karar vermek.
                k) Mecl�s başkanlık d�vanını ve encümen üyeler� �le �ht�sas kom�syonları üyeler�n� seçmek.
                l) Norm kadro çerçeves�nde beled�yen�n ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının �hdas, �ptal ve değ�şt�r�lmes�ne karar
vermek.
                m) Beled�ye tarafından çıkarılacak yönetmel�kler� kabul etmek.
                n) Meydan, cadde, sokak, park, tes�s ve benzerler�ne ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, b�rleşt�r�lmes�,
adlarıyla sınırlarının tesp�t� ve değ�şt�r�lmes�ne karar vermek; beldey� tanıtıcı amblem, flama ve benzerler�n� kabul etmek.
                o) D�ğer mahallî �darelerle b�rl�k kurulmasına, kurulmuş b�rl�klere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
                p) Yurt �ç�ndek� ve İç�şler� Bakanlığının �zn�yle yurt dışındak� beled�yeler ve mahallî �dare b�rl�kler�yle karşılıklı �ş
b�rl�ğ� yapılmasına; kardeş kent �l�şk�ler� kurulmasına; ekonom�k ve sosyal �l�şk�ler� gel�şt�rmek amacıyla kültür, sanat ve spor
g�b� alanlarda faal�yet ve projeler gerçekleşt�r�lmes�ne; bu çerçevede arsa, b�na ve benzer� tes�sler� yapma, yaptırma, k�ralama
veya tahs�s etmeye karar vermek.
                r) Fahrî hemşehr�l�k payes� ve beratı vermek.
                s) Beled�ye başkanıyla encümen arasındak� anlaşmazlıkları karara bağlamak.
                t) Mücav�r alanlara beled�ye h�zmetler�n�n götürülmes�ne karar vermek.
                u) İmar plânlarına uygun şek�lde hazırlanmış beled�ye �mar programlarını görüşerek kabul etmek.
                Başkanlık d�vanı
                MADDE 19. — Beled�ye mecl�s�, seç�m sonuçlarının �lânını tak�p eden beş�nc� gün beled�ye başkanının
başkanlığında kend�l�ğ�nden toplanır. Mecl�s bu toplantıda, üyeler� arasından, g�zl� oyla mecl�s b�r�nc� ve �k�nc� başkan vek�l�
�le en az �k� kât�p üyey� �lk �k� yıl �ç�n görev yapmak üzere seçer. İlk �k� yıldan sonra seç�lecek başkanlık d�vanı yapılacak �lk
mahallî �dareler seç�mler�ne kadar görev yapar.
                Başkanlık d�vanı seç�m� üç gün �ç�nde tamamlanır.
                Mecl�se beled�ye başkanı, katılamaması durumunda mecl�s b�r�nc� başkan vek�l�, onun da katılamaması durumunda
�k�nc� başkan vek�l� başkanlık eder. Ancak yıllık faal�yet raporunun görüşüldüğü mecl�s toplantısı mecl�s başkan vek�l�n�n
başkanlığında yapılır.
                Başkanlık d�vanında boşalma olması durumunda kalan sürey� tamamlamak üzere yen�s� seç�l�r.
                Mecl�s başkanı, mecl�s çalışmalarında düzen� sağlamakla yükümlüdür.
                Mecl�s�n çalışması ve katılıma �l�şk�n esas ve usûller İç�şler� Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmel�kle
düzenlen�r.
                Mecl�s toplantısı
                MADDE 20. — Beled�ye mecl�s�, her ayın �lk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplânır.



18.06.2018 Kanun

http://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2005/07/20050713-6.htm 5/16

                Mecl�s, resmî tat�le rastlayan günlerde çalışmasına ara vereb�l�r. Beled�ye mecl�s� her yıl b�r ay tat�l kararı alab�l�r.
                Bütçe görüşmes�ne rastlayan toplantı süres� en çok y�rm� gün, d�ğer toplantıların süres� en çok beş gündür.
                Mutat toplantı yer� dışında toplanılmasının zorunlu olduğu durumda üyelere önceden b�lg� vermek kaydıyla mecl�s
başkanının beled�ye sınırları �çer�s�nde bel�rled�ğ� yerde toplantı yapılır. Ayrıca, toplantının yer� ve zamanı mutat usûllerle
belde halkına duyurulur.
                Mecl�s toplantıları açıktır. Mecl�s başkanının veya üyelerden herhang� b�r�n�n gerekçel� öner�s� üzer�ne, toplantıya
katılanların salt çoğunluğuyla kapalı oturum yapılmasına karar ver�leb�l�r.
                Mecl�s görüşmeler� görevl�lerce tutanağa geç�r�l�r, başkan ve kât�p üyeler tarafından �mzalanır. Toplantılar, mecl�s�n
kararıyla sesl� ve görüntülü c�hazlarla da kayded�leb�l�r.
                Gündem
                MADDE 21. — Her ayın �lk günündek� beled�ye mecl�s gündem� beled�ye başkanı tarafından bel�rlenerek en az üç
gün önceden üyelere b�ld�r�l�r ve çeş�tl� yöntemlerle halka duyurulur.
                Her ayın �lk toplantısında beled�ye başkanı ve mecl�s üyeler� beled�yeye a�t �şlerle �lg�l� konuların gündeme
alınmasını önereb�l�r. Öner�, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla kabul ed�ld�ğ� takd�rde gündeme alınır.
                İmar konuları �le yıllık bütçe dışında kalan gündemdek� d�ğer konular �le üyeler�n tekl�fler�; toplantıya katılanların
salt çoğunluğunun kabulü hâl�nde kom�syonlara havale ed�lmeks�z�n beled�ye mecl�s�nce görüşülerek karara bağlanab�l�r.
                Toplantı ve karar yeter sayısı
                MADDE 22. — Beled�ye mecl�s�, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla
karar ver�r. Ancak, karar yeter sayısı, üye tam sayısının dörtte b�r�nden az olamaz. Oylamada eş�tl�k çıkması durumunda
mecl�s başkanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. G�zl� oylamalarda eş�tl�k çıkması durumunda oylama tekrarlanır, eş�tl�ğ�n
bozulmaması durumunda mecl�s başkanı tarafından kur’a çek�l�r.
                Mecl�s�n toplanmasında, üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlanamadığı takd�rde başkan, gün ve saat�n� tesp�t
ederek en geç üç gün �ç�nde toplanmak üzere mecl�s� tat�l eder. Gelecek toplantı, üye tam sayısının dörtte b�r�nden az olmayan
üye sayısı �le yapılır.
                Görüşmeler sırasında başkan veya üyelerden b�r�n�n taleb� üzer�ne yapılacak yoklamada karar yeter sayısının
bulunmadığı anlaşılırsa, �k�nc� fıkradak� hükümler uygulanır.
                Üyeler oylarını b�zzat kullanır. G�zl� oy kullanmaya f�z�kî bakımdan engell� üyeler, tay�n edecekler� k�ş� el�yle oy
kullanab�l�rler.
                Oylama g�zl�, �şaretle veya ad okunarak yapılır. Oy verme kabul, ret veya çek�mser şekl�nde olur.
                Kararlar, mecl�s başkanı ve kât�p üyeler tarafından �mzalanır ve b�r sonrak� toplantıda üyelere dağıtılır.
                Mecl�s kararlarının kes�nleşmes�
                MADDE 23. — Beled�ye başkanı, hukuka aykırı gördüğü mecl�s kararlarını, gerekçes�n� de bel�rterek yen�den
görüşülmek üzere beş gün �ç�nde  mecl�se �ade edeb�l�r.
                Yen�den görüşülmes� �sten�lmeyen kararlar �le yen�den görüşülmes� �sten�p de beled�ye mecl�s� üye tam sayısının
salt çoğunluğuyla ısrar ed�len kararlar kes�nleş�r.
                Beled�ye başkanı, mecl�s�n ısrarı �le kes�nleşen kararlar aleyh�ne on gün �ç�nde �darî yargıya başvurab�l�r.
                Kararlar kes�nleşt�ğ� tar�hten �t�baren en geç yed� gün �ç�nde mahall�n en büyük mülkî �dare am�r�ne gönder�l�r.
Mülkî �dare am�r�ne gönder�lmeyen kararlar yürürlüğe g�rmez.
                Mülkî �dare am�r� hukuka aykırı gördüğü kararlar aleyh�ne �darî yargıya başvurab�l�r.
                Kes�nleşen mecl�s kararlarının özetler� yed� gün �ç�nde uygun araçlarla halka duyurulur.
                İht�sas kom�syonları
                MADDE 24. — Beled�ye mecl�s�, üyeler� arasından en az üç en fazla beş k�ş�den oluşan �ht�sas kom�syonları
kurab�l�r. Kom�syonların b�r yılı geçmemek üzere ne kadar süre �ç�n kurulacağı aynı mecl�s kararında bel�rt�l�r.
                İht�sas kom�syonları, her s�yasî part� grubunun ve bağımsız üyeler�n mecl�stek� üye sayısının mecl�s üye tam
sayısına oranlanması suret�yle oluşturulur. İl ve �lçe beled�yeler� �le nüfusu 10.000'�n üzer�ndek� beled�yelerde plân ve bütçe
�le �mar kom�syonlarının kurulması zorunludur.
                Mecl�s toplantısını müteak�p �mar kom�syonu en fazla on �ş günü, d�ğer kom�syonlar �se beş �ş günü �ç�nde
kend�ler�ne havale ed�len �şler� sonuçlandırır. Kom�syonlar kend�ler�ne havale ed�len �şlerle �lg�l� raporlarını bu süren�n
sonunda mecl�se sunmadıkları takd�rde, konu mecl�s başkanı tarafından doğrudan gündeme alınır.
                İht�sas kom�syonlarının görev alanına g�ren �şler bu kom�syonlarda görüşüldükten sonra beled�ye mecl�s�nde karara
bağlanır.
                Mahalle muhtarları ve �ldek� kamu kuruluşlarının am�rler� �le �ldek� kamu kurumu n�tel�ğ�ndek� meslek kuruluşları,
ün�vers�teler, send�kalar ve gündemdek� konularla �lg�l� s�v�l toplum örgütler�n�n tems�lc�ler�, oy hakkı olmaksızın kend� görev
ve faal�yet alanlarına g�ren konuların görüşüldüğü �ht�sas kom�syonu toplantılarına katılab�l�r ve görüş b�ld�reb�l�r.
                Kom�syon çalışmalarında uzman k�ş�lerden yararlanılab�l�r.
                Kom�syon raporları alenîd�r, çeş�tl� yollarla halka duyurulur ve �steyenlere mecl�s tarafından mal�yetler�n� aşmamak
üzere bel�rlenecek bedel karşılığında ver�l�r.
                Denet�m kom�syonu
                MADDE 25. — İl ve �lçe beled�yeler� �le nüfusu 10.000'�n üzer�ndek� beled�yelerde, beled�ye mecl�s�, her ocak ayı
toplantısında beled�yen�n b�r öncek� yıl gel�r ve g�derler� �le bunlara �l�şk�n hesap kayıt ve �şlemler�n�n denet�m� �ç�n kend�
üyeler� arasından g�zl� oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere b�r denet�m kom�syonu oluşturur. Kom�syon, her
s�yasî part� grubunun ve bağımsız üyeler�n mecl�stek� üye sayısının mecl�s üye tam sayısına oranlanması suret�yle oluşur.
                Kom�syon, beled�ye başkanı tarafından beled�ye b�nası �ç�nde bel�rlenen yerde çalışır ve çalışmalarında kamu
personel�nden ve gerekt�ğ�nde d�ğer uzman k�ş�lerden yararlanab�l�r.
                Denet�m kom�syonu toplantılarına, beled�ye ve bağlı kuruluşları dışındak� kamu kurum ve kuruluşlarından
görevlend�r�lenlere (1.000); kamu personel� dışındak� d�ğer uzman k�ş�lere büyükşeh�r beled�yeler�nde (3.000), d�ğer
beled�yelerde (2.000) gösterge rakamının Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak m�ktarı
geçmemek üzere, beled�ye mecl�s�nce bel�rlenecek m�ktarda günlük ödeme yapılır. Denet�m kom�syonunun emr�nde
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görevlend�r�lecek k�ş� ve gün sayısı beled�ye mecl�s�nce bel�rlen�r. Uzman k�ş�lerde aranacak n�tel�kler beled�ye mecl�s�n�n
çalışmasına da�r yönetmel�kte düzenlen�r.
                Kom�syon beled�ye b�r�mler� ve bağlı kuruluşlarından her türlü b�lg� ve belgey� �steyeb�l�r. Bu �stekler
gec�kmeks�z�n yer�ne get�r�l�r.
                Kom�syon, çalışmasını kırkbeş �şgünü �ç�nde tamamlar ve buna �l�şk�n raporunu mart ayının sonuna kadar mecl�s
başkanlığına sunar.
                Konusu suç teşk�l eden hususlarla �lg�l� olarak mecl�s başkanlığı tarafından yetk�l� merc�lere suç duyurusunda
bulunulur.
                Mecl�s�n b�lg� ed�nme ve denet�m yolları
                MADDE 26. — Beled�ye mecl�s�, b�lg� ed�nme ve denet�m yetk�s�n� faal�yet raporunu değerlend�rme, denet�m
kom�syonu, soru, genel görüşme ve gensoru yoluyla kullanır.
                Mecl�s üyeler�, mecl�s başkanlığına önerge vererek beled�ye �şler�yle �lg�l� konularda sözlü veya yazılı soru sorab�l�r.
Soru, beled�ye başkanı veya görevlend�receğ� k�ş� tarafından sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılır.
                Mecl�s üyeler�n�n en az üçte b�r�, mecl�s başkanlığına �stekte bulunarak, beled�yen�n �şler�yle �lg�l� b�r konuda genel
görüşme açılmasını �steyeb�l�r. Bu �stek mecl�s tarafından kabul ed�ld�ğ� takd�rde gündeme alınır.
                Beled�ye başkanınca mecl�se sunulan b�r öncek� yıla a�t faal�yet raporundak� açıklamalar, mecl�s üye tam sayısının
dörtte üç çoğunluğuyla yeterl� görülmezse, yeters�zl�k kararıyla görüşmeler� kapsayan tutanak, mecl�s başkan vek�l� tarafından
mahall�n mülkî �dare am�r�ne gönder�l�r.
                Val�, dosyayı gerekçel� görüşüyle b�rl�kte Danıştaya gönder�r.
                Yeters�zl�k kararı, Danıştayca uygun görüldüğü takd�rde beled�ye başkanı, başkanlıktan düşer.
                Mecl�s üye tam sayısının en az üçte b�r� oranındak� üyen�n �mzasıyla beled�ye başkanı hakkında gensoru önerges�
ver�leb�l�r. Gensoru önerges�, mecl�s üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyu �le gündeme alınır ve üç tam gün geçmed�kçe
görüşülemez.
                Gensoru önerges�n�n karara bağlanmasında dördüncü fıkraya göre �şlem yapılır.
                Başkan ve mecl�s üyeler�n�n görüşmelere katılamayacağı durumlar
                MADDE 27. — Beled�ye başkanı ve mecl�s üyeler�, münhasıran kend�ler�, �k�nc� derece dâh�l kan ve kayın
hısımları ve evlatlıkları �le �lg�l� �şler�n görüşüldüğü mecl�s toplantılarına katılamazlar.
                Başkan ve mecl�s üyeler�n�n yükümlülükler�
                MADDE 28. — Beled�ye başkanı görev� süres�nce ve görev�n�n sona ermes�nden �t�baren �k� yıl süreyle, mecl�s
üyeler� �se görevler� süres�nce ve görevler�n�n sona ermes�nden �t�baren b�r yıl süreyle, beled�ye ve bağlı kuruluşlarına karşı
doğrudan doğruya veya dolaylı olarak taahhüde g�remez, kom�syonculuk ve tems�lc�l�k yapamaz.
                Mecl�s üyel�ğ�n�n sona ermes�
                MADDE 29. — Mecl�s üyel�ğ�, ölüm ve �st�fa durumunda kend�l�ğ�nden sona erer. Mecl�s üyel�ğ�nden �st�fa
d�lekçes� beled�ye başkanlığına ver�l�r ve başkan tarafından mecl�s�n b�lg�s�ne sunulur.
                Özürsüz veya �z�ns�z olarak arka arkaya üç b�rleş�m günü veya b�r yıl �ç�nde yapılan toplantıların yarısına
katılmayan üyen�n üyel�ğ�n�n düşmes�ne, savunması alındıktan sonra üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar ver�l�r.
                Beled�ye mecl�s� üyel�ğ�ne seç�lme yeterl�ğ�n�n kaybed�lmes� durumunda, val�n�n b�ld�rmes� üzer�ne Danıştay
tarafından üyel�ğ�n düşmes�ne karar ver�l�r.
                Mecl�s�n fesh�
                MADDE 30. — Beled�ye mecl�s�;
                a) Kend�s�ne kanunla ver�len görevler� süres� �ç�nde yapmayı �hmal eder ve bu durum beled�yeye a�t �şler� sekteye
veya gec�kmeye uğratırsa,
                b) Beled�yeye ver�len görevlerle �lg�s� olmayan s�yasî konularda karar alırsa,
                İç�şler� Bakanlığının b�ld�r�m� üzer�ne Danıştayın kararı �le feshed�l�r.
                İç�şler� Bakanlığı gerekl� gördüğü takd�rde mecl�s�n fesh�ne da�r b�ld�r�m �le b�rl�kte, karar ver�l�nceye kadar mecl�s
toplantılarının ertelenmes�n� de �ster. Danıştay, bu hususu en geç b�r ay �ç�nde karara bağlar.
                Bu şek�lde feshed�len mecl�s�n yer�ne seç�len mecl�s, kalan sürey� tamamlar.
                Boşalan mecl�s�n görev�n�n yer�ne get�r�lmes�
                MADDE 31. — Beled�ye mecl�s�n�n;
                a) Danıştay tarafından fesh� veya mecl�s toplantılarının ertelenmes�,
                b) Mecl�s üye tam sayısının yarıdan fazlasının tutuklanması,
                c) Yedek üyeler�n get�r�lmes�nden sonra da mecl�s üye tam sayısının yarısından aşağı düşmes�,
                d) Geç�c� olarak görevden uzaklaştırılması,
                Hâller�nde, mecl�s çalışab�l�r duruma gel�nceye veya yen� mecl�s seç�m� yapılıncaya kadar mecl�s görev�, beled�ye
encümen�n�n memur üyeler� tarafından yürütülür.
                Huzur ve �z�n hakkı
                MADDE 32. — Mecl�s başkan ve üyeler�ne, mecl�s ve kom�syon toplantılarına katıldıkları her gün �ç�n, 39 uncu
madde uyarınca beled�ye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğ�n günlük tutarının üçte b�r�n� geçmemek üzere mecl�s
tarafından bel�rlenecek m�ktarda huzur hakkı öden�r. Huzur hakkı ödenecek gün sayısı, 20, 24 ve 25 �nc� maddelerde bel�rt�len
toplantı günü sayısından fazla olamaz ve mecl�s üyeler�ne aynı gün �ç�n b�rden fazla huzur hakkı ödenemez.
                Mecl�s üyeler� hastalıkları süres�nce �z�nl� sayılır. Ayrıca mazeretler� durumunda, b�r yıl �ç�ndek� toplantı süres�n�n
yarısını aşmamak şartıyla �stekler� üzer�ne mecl�s tarafından �z�n ver�leb�l�r.

İKİNCİ BÖLÜM
Beled�ye Encümen�

                Beled�ye encümen�
                MADDE 33. — Beled�ye encümen�, beled�ye başkanının başkanlığında;
                a) İl beled�yeler�nde ve nüfusu 100.000'�n üzer�ndek� beled�yelerde, beled�ye mecl�s�n�n her yıl kend� üyeler�
arasından b�r yıl �ç�n g�zl� oyla seçeceğ� üç üye, malî h�zmetler b�r�m am�r� ve beled�ye başkanının b�r�m am�rler� arasından b�r
yıl �ç�n seçeceğ� �k� üye olmak üzere yed� k�ş�den,
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                b) D�ğer beled�yelerde, beled�ye mecl�s�n�n her yıl kend� üyeler� arasından b�r yıl �ç�n g�zl� oyla seçeceğ� �k� üye,
malî h�zmetler b�r�m am�r� ve beled�ye başkanının b�r�m am�rler� arasından b�r yıl �ç�n seçeceğ� b�r üye olmak üzere beş
k�ş�den,
                Oluşur.
                Beled�ye başkanının katılamadığı toplantılarda, beled�ye başkanının görevlend�receğ� başkan yardımcısı veya
encümen üyes�, encümene başkanlık eder.
                Encümen toplantılarına gündemdek� konularla �lg�l� olarak �lg�l� b�r�m am�rler�, beled�ye başkanı tarafından oy
hakkı olmaksızın görüşler� alınmak üzere çağrılab�l�r.
                Encümen�n görev ve yetk�ler�
                MADDE 34. — Beled�ye encümen�n�n görev ve yetk�ler� şunlardır:
                a) Stratej�k plân ve yıllık çalışma programı �le bütçe ve kes�nhesabı �nceley�p beled�ye mecl�s�ne görüş b�ld�rmek.
                b) Yıllık çalışma programına alınan �şlerle �lg�l� kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
                c) Öngörülmeyen g�derler ödeneğ�n�n harcama yerler�n� bel�rlemek.
                d) Bütçede fonks�yonel sınıflandırmanın �k�nc� düzeyler� arasında aktarma yapmak.
                e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
                f) Verg�, res�m ve harçlar dışında kalan dava konusu olan beled�ye uyuşmazlıklarının anlaşma �le tasf�yes�ne karar
vermek.
                g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahs�s�ne �l�şk�n mecl�s kararlarını uygulamak; süres� üç yılı geçmemek
üzere k�ralanmasına karar vermek.
                h) Umuma açık yerler�n açılış ve kapanış saatler�n� bel�rlemek.
                �) D�ğer kanunlarda beled�ye encümen�ne ver�len görevler� yer�ne get�rmek.
                Encümen toplantısı
                MADDE 35. — Beled�ye encümen�, haftada b�rden az olmamak üzere önceden bel�rlenen gün ve saatte toplanır.
Beled�ye başkanı ac�l durumlarda encümen� toplantıya çağırab�l�r.
                Encümen üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar ver�r. Encümen�n
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca �hale kom�syonu olarak yapacağı toplantılarda da bu hüküm geçerl�d�r. Oyların
eş�tl�ğ� durumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Çek�mser oy kullanılamaz.
                Encümen gündem� beled�ye başkanı tarafından hazırlanır. Encümen üyeler�, başkanının uygun görüşü �le gündem
maddes� tekl�f edeb�l�r. Beled�ye başkanı tarafından havale ed�lmeyen konular encümende görüşülemez.
                Encümene havale ed�len konular b�r hafta �ç�nde görüşülerek karara bağlanır.
                Alınan kararlar başkan ve toplantıya katılan üyeler tarafından �mzalanır. Karara muhal�f kalanlar gerekçeler�n� de
açıklar.
                Encümen başkan ve üyeler�, münhasıran kend�ler�, �k�nc� derece dâh�l kan ve kayın hısımları ve evlatlıkları �le �lg�l�
�şler�n görüşüldüğü encümen toplantılarına katılamazlar.
                Encümen üyeler�ne ver�lecek ödenek
                MADDE 36. — Beled�ye encümen� başkan ve üyeler�ne, nüfusu 10.000'e kadar olan beled�yelerde (3.500), nüfusu
10.001-50.000'e kadar olan beled�yelerde (4.500), 50.001-200.000'e kadar olan beled�yelerde (6.000) ve 200.001'�n üzer�nde
olan beled�yelerde �se (7.500) gösterge rakamının Devlet memurları �ç�n bel�rlenen aylık katsayı �le çarpımı sonucu bulunacak
tutarda aylık brüt ödenek ver�l�r. Encümen�n memur üyeler�ne bu tutarların yarısı öden�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Beled�ye Başkanı

                Beled�ye başkanı
                MADDE 37. — Beled�ye başkanı, beled�ye �dares�n�n başı ve beled�ye tüzel k�ş�l�ğ�n�n tems�lc�s�d�r. Beled�ye
başkanı, �lg�l� kanunda göster�len esas ve usûllere göre seç�l�r.
                Beled�ye başkanı, görev�n�n devamı süres�nce s�yasî part�ler�n yönet�m ve denet�m organlarında görev alamaz;
profesyonel spor kulüpler�n�n başkanlığını yapamaz ve yönet�m�nde bulunamaz.
                Beled�ye başkanının görev ve yetk�ler�
                MADDE 38. — Beled�ye başkanının görev ve yetk�ler� şunlardır:
                a) Beled�ye teşk�lâtının en üst am�r� olarak beled�ye teşk�lâtını sevk ve �dare etmek, beled�yen�n hak ve
menfaatler�n� korumak.
                b) Beled�yey� stratej�k plâna uygun olarak yönetmek, beled�ye �dares�n�n kurumsal stratej�ler�n� oluşturmak, bu
stratej�lere uygun olarak bütçey�, beled�ye faal�yetler�n�n ve personel�n�n performans ölçütler�n� hazırlamak ve uygulamak,
�zlemek ve değerlend�rmek, bunlarla �lg�l� raporları mecl�se sunmak.
                c) Beled�yey� Devlet da�reler�nde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerler�nde tems�l etmek veya
vek�l tay�n etmek.
                d) Mecl�se ve encümene başkanlık etmek.
                e) Beled�yen�n taşınır ve taşınmaz mallarını �dare etmek.
                f) Beled�yen�n gel�r ve alacaklarını tak�p ve tahs�l etmek.
                g) Yetk�l� organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
                h) Mecl�s ve encümen kararlarını uygulamak.
                �) Bütçey� uygulamak, bütçede mecl�s ve encümen�n yetk�s� dışındak� aktarmalara onay vermek.
                j) Beled�ye personel�n� atamak.
                k) Beled�ye ve bağlı kuruluşları �le �şletmeler�n� denetlemek.
                l) Şartsız bağışları kabul etmek.
                m) Belde halkının huzur, esenl�k, sağlık ve mutluluğu �ç�n gereken önlemler� almak.
                n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar �ç�n ayrılan ödeneğ� kullanmak, özürlülere yönel�k h�zmetler� yürütmek ve özürlüler
merkez�n� oluşturmak.
                o) Tems�l ve ağırlama g�derler� �ç�n ayrılan ödeneğ� kullanmak.
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                p) Kanunlarla beled�yeye ver�len ve beled�ye mecl�s� veya beled�ye encümen� kararını gerekt�rmeyen görevler�
yapmak ve yetk�ler� kullanmak.
                Beled�ye başkanının özlük hakları
                MADDE 39. — Beled�ye başkanına 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 rakamının Devlet memurları �ç�n bel�rlenen aylık katsayı �le çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık brüt
ödenek öden�r. Nüfusu 50.001'den az olan �l merkez� beldelerde bu ödeneğ�n hesaplanmasında (c) bend�nde bel�rt�len gösterge
rakamı esas alınır.
                Beled�ye başkanının görevl�, �z�nl� ve hasta bulunduğu sürelerde ödeneğ� kes�lmez.
                Beled�ye başkanlığı yapmış olanların, personel kanunlarına tâb� b�r kadroya atanmaları hâl�nde beled�ye
başkanlığında geçen süreler� memur�yette geçm�ş sayılır.
                657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca Devlet memurları �le bakmakla yükümlü bulundukları �ç�n uygulanan
sosyal hak ve yardımlar, aynı esas ve usûllere göre beled�ye başkanları �le bakmakla yükümlü bulundukları �ç�n de uygulanır.
                Başkan vek�l�
                MADDE 40. — Beled�ye başkanı �z�n, hastalık veya başka b�r sebeple görev başında bulunmadığı hâllerde, bu süre
�ç�nde kend�s�ne vekâlet etmek üzere, beled�ye mecl�s� üyeler� arasından b�r�n� başkan vek�l� olarak görevlend�r�r.
                Başkan vek�l�, başkanın yetk�ler�ne sah�pt�r.
                Başkan vek�l�ne, görev süres�nce başkana ödenen aylık brüt ödeneğ�n gün hesabı üzer�nden ödenek ver�l�r.
                Stratej�k plân ve performans programı
                MADDE 41. — Beled�ye başkanı, mahallî �dareler genel seç�mler�nden �t�baren altı ay �ç�nde; kalkınma plânı ve
programı �le varsa bölge plânına uygun olarak stratej�k plân ve �lg�l� olduğu yıl başından önce de yıllık performans programı
hazırlayıp beled�ye mecl�s�ne sunar.
                Stratej�k plân, varsa ün�vers�teler ve meslek odaları �le konuyla �lg�l� s�v�l toplum örgütler�n�n görüşler� alınarak
hazırlanır ve beled�ye mecl�s� tarafından kabul ed�ld�kten sonra yürürlüğe g�rer.
                Nüfusu 50.000'�n altında olan beled�yelerde stratej�k plân yapılması zorunlu değ�ld�r.
                Stratej�k plân ve performans programı bütçen�n hazırlanmasına esas teşk�l eder ve beled�ye mecl�s�nde bütçeden
önce görüşülerek kabul ed�l�r.
                Yetk� devr�
                MADDE 42. — Beled�ye başkanı, görev ve yetk�ler�nden b�r kısmını uygun gördüğü takd�rde, yönet�c�l�k sıfatı
bulunan beled�ye görevl�ler�ne devredeb�l�r.
                İht�lâf hâl�
                MADDE 43. — Beled�ye başkanının kend�s�n�n, b�r�nc� ve �k�nc� derecedek� kan ve kayın hısımlarının ve
evlatlıklarının, beled�ye �le �ht�lâflı olduğu durumlarda dava açılması ve bu davada beled�yen�n tems�l�, mecl�s b�r�nc� başkan
vek�l�, bulunmadığı takd�rde �k�nc� başkan vek�l� veya bunların yetk�lend�receğ� k�ş�ler tarafından yer�ne get�r�l�r.
                Beled�ye başkanlığının sona ermes�
                MADDE 44. — Beled�ye başkanlığı, ölüm ve �st�fa hâller�nde kend�l�ğ�nden sona erer.
                Beled�ye başkanının;
                a) Mazerets�z ve kes�nt�s�z olarak y�rm� günden fazla görev�n� terk etmes� ve bu durumun mahall�n mülkî �dare
am�r� tarafından bel�rlenmes�,
                b) Seç�lme yeterl�ğ�n� kaybetmes�,
                c) Görev�n� sürdürmes�ne engel b�r hastalık veya sakatlık durumunun yetk�l� sağlık kuruluşu raporuyla
belgelenmes�,
                d) Mecl�s�n fesh�ne neden olan eylem ve �şlemlere katılması,
                Hâller�nden b�r�n�n meydana gelmes� durumunda İç�şler� Bakanlığının başvurusu üzer�ne Danıştay kararıyla
başkanlık sıfatı sona erer.
                Beled�ye başkanlığının boşalması hâl�nde yapılacak �şlemler
                MADDE 45. — Beled�ye başkanlığının herhang� b�r nedenle boşalması durumunda, val� tarafından beled�ye
mecl�s�n�n on gün �ç�nde toplanması sağlanır. Mecl�s, b�r�nc� başkan vek�l�n�n, onun bulunmaması durumunda �k�nc� başkan
vek�l�n�n, onun da bulunmaması durumunda en yaşlı üyen�n başkanlığında toplanarak;
                a) Beled�ye başkanlığının boşalması veya seç�m dönem�n� aşacak b�ç�mde kamu h�zmet�nden yasaklanma cezasının
ver�lm�ş olması durumunda b�r başkan,
                b) Başkanın görevden uzaklaştırılması, tutuklanması veya seç�m dönem�n� aşmayacak b�ç�mde kamu h�zmet�nden
yasaklama cezası alması durumunda b�r başkan vek�l�,
                Seçer.
                Beled�ye başkanı veya başkan vek�l� beled�ye mecl�s üyeler� arasından ve g�zl� oyla seç�l�r. İlk �k� oylamada üye tam
sayısının üçte �k� ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa,
bu oylamada en çok oy alan �k� aday �ç�n dördüncü oylama yapılır. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, beled�ye başkanı
veya başkan vek�l� seç�lm�ş olur. Oyların eş�tl�ğ� durumunda kur'a çek�l�r.
                B�r�nc� fıkranın (b) bend� uyarınca başkan vek�l� seç�ld�kten sonra beled�ye başkanlığının (a) bend�nde bel�rt�len
nedenlerle boşalması durumunda bu maddeye göre beled�ye başkanı seç�l�r.
                Yen� seç�len beled�ye başkanının görev süres�, yer�ne seç�ld�ğ� başkanın görev süres� �le sınırlıdır. Başkan vek�l�,
yen� başkan seç�l�nceye veya görevden uzaklaştırılmış ya da tutuklanmış olan başkan göreve dönünceye kadar görev yapar.
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                Beled�ye başkanı veya başkan vek�l� seç�l�nceye kadar beled�ye başkanlığı görev�, mecl�s b�r�nc� başkan vek�l�,
bulunmaması durumunda �k�nc� başkan vek�l�, onun da bulunmaması durumunda val� tarafından görevlend�r�lecek b�r kamu
görevl�s� tarafından yürütülür.
                Beled�ye başkanı veya başkan vek�l� seç�m� en geç onbeş gün �ç�nde tamamlanmadığı takd�rde beled�ye mecl�s�n�n
fesh�ne �l�şk�n hükümler uygulanır.
                Beled�ye başkanı görevlend�r�lmes�
                MADDE 46. — Beled�ye başkanlığının herhang� b�r nedenle boşalması ve yen� beled�ye başkanı veya başkan vek�l�
seç�m�n�n yapılamaması durumunda, seç�m yapılıncaya kadar beled�ye başkanlığına büyükşeh�r ve �l beled�yeler�nde İç�şler�
Bakanı, d�ğer beled�yelerde val� tarafından görevlend�rme yapılır. Görevlend�r�lecek k�ş�n�n beled�ye başkanı seç�lme
yeterl�ğ�ne sah�p olması şarttır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Organlara İl�şk�n Ortak Hükümler

                Görevden uzaklaştırma
                MADDE 47. — Görevler�yle �lg�l� b�r suç neden�yle haklarında soruşturma veya kovuşturma açılan beled�ye
organları veya bu organların üyeler�, kes�n hükme kadar İç�şler� Bakanı tarafından görevden uzaklaştırılab�l�r.
                Görevden uzaklaştırma kararı �k� ayda b�r gözden geç�r�l�r. Devamında kamu yararı bulunmayan görevden
uzaklaştırma kararı kaldırılır.
                Görevden uzaklaştırılanlar hakkında; kovuşturma açılmaması, kamu davasının düşmes� veya beraat kararı ver�lmes�,
davanın genel af �le ortadan kaldırılması veya görevden düşürülmey� gerekt�rmeyen b�r suçla mahkûm olunması durumunda
görevden uzaklaştırma kararı kaldırılır.
                Görevden uzaklaştırılan beled�ye başkanına, görevden uzak kaldığı sürece aylık ödeneğ�n�n üçte �k�s� öden�r ve bu
süre �ç�nde d�ğer sosyal hak ve yardımlardan yararlanmaya devam eder.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Beled�ye Teşk�lâtı
BİRİNCİ BÖLÜM

Beled�ye Teşk�lâtı ve Personel�
                Beled�ye teşk�lâtı
                MADDE 48. — Beled�ye teşk�lâtı, norm kadroya uygun olarak yazı �şler�, malî h�zmetler, fen �şler� ve zabıta
b�r�mler�nden oluşur.
                Belden�n nüfusu, f�z�kî ve coğrafî yapısı, ekonom�k, sosyal ve kültürel özell�kler� �le gel�şme potans�yel� d�kkate
alınarak, norm kadro �lke ve standartlarına uygun olarak gerekt�ğ�nde sağlık, �tfa�ye, �mar, �nsan kaynakları, hukuk �şler� ve
�ht�yaca göre d�ğer b�r�mler oluşturulab�l�r. Bu b�r�mler�n kurulması, kaldırılması veya b�rleşt�r�lmes� beled�ye mecl�s�n�n
kararıyla olur.
                Norm kadro ve personel �st�hdamı
                MADDE 49. — Norm kadro �lke ve standartları İç�şler� Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından
müştereken bel�rlen�r. Beled�yen�n ve bağlı kuruluşlarının norm kadroları, bu �lke ve standartlar çerçeves�nde beled�ye mecl�s�
kararıyla bel�rlen�r.
                Beled�ye personel�, beled�ye başkanı tarafından atanır. B�r�m müdürlüğü ve üstü yönet�c� kadrolarına yapılan
atamalar �lk toplantıda beled�ye mecl�s�n�n b�lg�s�ne sunulur.
                Beled�ye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veter�nerl�k, tekn�k, hukuk, ekonom�,
b�l�ş�m ve �let�ş�m, plânlama, araştırma ve gel�şt�rme, eğ�t�m ve danışmanlık alanlarında avukat, m�mar, mühend�s, şeh�r ve
bölge plâncısı, çözümley�c� ve programcı, tab�p, uzman tab�p, ebe, hemş�re, veter�ner, k�myager, tekn�syen ve tekn�ker g�b�
uzman ve tekn�k personel yıllık sözleşme �le çalıştırılab�l�r. Sözleşmel� personel el�yle yürütülen h�zmetlere �l�şk�n boş
kadrolara ayrıca atama yapılamaz. Bu personel�n, yürütecekler� h�zmetler �ç�n �hdas ed�lm�ş kadro unvanının gerekt�rd�ğ�
n�tel�kler� taşımaları şarttır. Bu fıkra uyarınca sözleşmel� olarak �st�hdam ed�leceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro
unvanı �ç�n b�r�nc� derecen�n b�r�nc� kademes� esas alınmak suret�yle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tesp�t
ed�lecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere beled�ye mecl�s� kararıyla bel�rlen�r.
Genel hükümlere göre b�r�nc� dereceden kadro �hdas ed�lemeyen kadro unvanları �ç�n �se o kadro unvanından �hdası yapılmış
en yüksek kadro dereces�n�n b�r�nc� kademes� esas alınır ve yapılacak ödemen�n azam� tutarı yukarıda bel�rt�len usûle göre
tesp�t olunur. Bu fıkra hükümler�ne göre çalıştırılacak personel �ç�n İç�şler� Bakanlığı unvanlar �t�barıyla sınırlama get�reb�l�r.
                Avukat, m�mar, mühend�s (�nşaat mühend�s� ve har�ta mühend�s� olmak kaydıyla) ve veter�ner kadrosu bulunmayan
veya �şler�n azlığı neden�yle bu unvanlarda kadrolu personel �st�hdamına �ht�yaç duyulmayan beled�yelerde, bu h�zmetler�n
yürütülmes� amacıyla, haftanın ya da ayın bel�rl� gün veya saatler�nde kısm� zamanlı olarak sözleşme �le personel
çalıştırılab�l�r. Kısm� zamanlı olarak çalıştırılacak personel sayısı yukarıda bel�rt�len her unvan �ç�n b�rden fazla olamaz ve
bunlarla yapılacak sözleşme süres� takv�m yılını aşamaz. Bunlara ödenecek net ücret, aynı unvanlı kadroların b�r�nc�
dereces�n�n b�r�nc� kademes� �ç�n yapılması gereken bütün ödemeler toplamının net tutarının yarısını geçmemek ve
çalıştırılacak süre �le orantılı olmak üzere beled�ye mecl�s� kararı �le tesp�t ed�l�r. Bu fıkra uyarınca sözleşmel� personel olarak
çalıştırılanlar �ç�n �ş sonu tazm�natı ödenmez ve �şs�zl�k s�gortası pr�m� yatırılmaz. Bunlardan yaptıkları başka �şler sebeb�yle
herhang� b�r sosyal güvenl�k kurumuna tâb� olanlar �ç�n sosyal s�gorta ve genel sağlık s�gortası pr�m� yatırılmaz ve aynı k�ş�
b�rden fazla beled�ye veya bağlı kuruluşta çalıştırılamaz.
                Üçüncü ve dördüncü fıkra hükümler� uyarınca çalıştırılacak personele her ne ad altında olursa olsun sözleşme ücret�
dışında herhang� b�r ödeme yapılmaz ve ücret mah�yet�nde aynî ya da nakdî menfaat tem�n ed�lmez. Bu personel hakkında bu
Kanunla düzenlenmeyen hususlarda v�ze şartı aranmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddes�n�n (B)
fıkrasına göre �st�hdam ed�lenler hakkındak� hükümler uygulanır. Bu personele a�t sözleşme örnekler� sözleşmen�n
�mzalanmasını �zleyen 30 gün �ç�nde İç�şler� Bakanlığına ve Mal�ye Bakanlığına gönder�l�r.
                Kamu kurum ve kuruluşlarında �st�hdam ed�len memurlar, beled�ye başkanının taleb�, kend�ler�n�n ve kurumlarının
muvafakat�yle, beled�yeler�n b�r�m müdürü ve üstü yönet�c� kadrolarında geç�c� olarak görevlend�r�leb�l�rler. Bu şek�lde
görevlend�rmelerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 �nc� maddes�n�n (B) fıkrasında öngörülen şartlar d�kkate
alınır. Beled�yelerde bu şek�lde �st�hdam ed�len personel kurumlarından �z�nl� sayılırlar. Bu personel�n görevlend�r�ld�kler�
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süre zarfındak�, görevlend�r�ld�kler� kadroya a�t her türlü malî hakları �le kurumları tarafından karşılanması gereken sosyal
güvenl�k ve benzer� d�ğer hakları beled�ye tarafından öden�r. İz�nl� oldukları müddet, terf� ve emekl�l�kler�nde hesaba katılır ve
terf� haklarını kazananlar başkaca b�r �şleme lüzum kalmaksızın terf� ett�r�l�rler. Bu şek�lde görevlend�r�lenler, görevlend�rme
süres�n�n sona ermes�nden �t�baren onbeş gün �çer�s�nde yazılı olarak kurumlarına başvurmaları hâl�nde en geç b�r ay
�çer�s�nde kadrolarına veya mükteseb�ne uygun başka b�r kadroya atanırlar.
                Norm kadrosunda beled�ye başkan yardımcısı bulunan beled�yelerde norm kadro sayısına bağlı kalınmaksızın;
beled�ye başkanı, zorunlu gördüğü takd�rde, nüfusu 50.000'e kadar olan beled�yelerde b�r, nüfusu 50.001-200.000 arasında
olan beled�yelerde �k�, nüfusu 200.001-500.000 arasında olan beled�yelerde üç, nüfusu 500.000 ve fazla olan beled�yelerde
dört beled�ye mecl�s üyes�n� beled�ye başkan yardımcısı olarak görevlend�reb�l�r. Bu şek�lde görevlend�r�len mecl�s üyeler�ne
beled�ye başkanına ver�len ödeneğ�n 2/3'ünü aşmamak üzere beled�ye mecl�s� tarafından bel�rlenecek aylık ödenek ver�l�r ve
talepler�ne göre b�r sosyal güvenl�k kurumu �le �l�şk�lend�r�l�r. Bu şek�lde görevlend�rme, memur�yete geç�ş, sözleşmel� veya
�şç� statüsünde çalışma dâh�l �lg�l�ler açısından herhang� b�r hak teşk�l etmez ve beled�ye mecl�s�n�n görev süres�n� aşamaz.
Sosyal güvenl�k pr�m ve benzer� g�derlerden kurum karşılıkları beled�ye bütçes�nden karşılanır.
                Beled�yen�n yıllık toplam personel g�derler�, gerçekleşen en son yıl bütçe gel�rler�n�n 213 sayılı Verg� Usul
Kanununa göre bel�rlenecek yen�den değerleme katsayısı �le çarpımı sonucu bulunacak m�ktarın yüzde otuzunu aşamaz.
Nüfusu 10.000'�n altında olan beled�yelerde bu oran yüzde kırk olarak uygulanır. Yıl �çer�s�nde aylık ve ücretlerde
beklenmed�k b�r artışın meydana gelmes� sonucunda personel g�derler�n�n söz konusu oranları aşması durumunda, car� yıl ve
�zleyen yıllarda personel g�derler� bu oranların altına �n�nceye kadar yen� personel alımı yapılamaz. Yen� personel alımı
neden�yle bu oranın aşılması sebeb�yle oluşacak kamu zararı, zararın oluştuğu tar�hten �t�baren hesaplanacak kanunî fa�z�yle
b�rl�kte beled�ye başkanından tahs�l ed�l�r. Personel�n her türlü alacakları zamanında ve öncel�kle öden�r.
                Sözleşmel� ve �şç� statüsünde çalışanlar har�ç beled�ye memurlarına, başarı durumlarına göre toplam memur
sayısının yüzde onunu ve Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayının (20.000) gösterge rakamı �le çarpımı sonucu
bulunacak m�ktarı geçmemek üzere, hastalık ve yıllık �z�nler� dâh�l olmak üzere, çalıştıkları sürelerle orantılı olarak encümen
kararıyla yılda en fazla �k� kez �kram�ye ödeneb�l�r.
                Personel devr�
                MADDE 50. — Bu Kanunun 8 ve 11 �nc� maddeler� uyarınca tüzel k�ş�l�ğ� kaldırılan beled�yeler�n kadroları ve
personel�; katılma hâl�nde katıldıkları beled�yeye, köye dönüştürülme hâl�nde �lg�l� �l özel �dares�ne devred�l�r. Devred�len
personelden kadro ve görev unvanları değ�şmeyenler, aynı unvanlı kadrolara atanmış sayılırlar. Devred�len personelden
durumlarına uygun boş kadro olmayanların veya mevcut kadro unvanı �le atamaları yapılamayanların kadro unvanları üç ay
�çer�s�nde �lg�l� beled�ye mecl�s� veya �l genel mecl�s�nce aynı sınıf �çer�s�nde kalmak kaydıyla değ�şt�r�l�r. Bu değ�ş�kl�kten
�t�baren b�r ay �çer�s�nde �lg�l�ler�n durumlarına uygun kadrolara atamaları yapılır. Söz konusu personel, atama �şlemler�
yapılıncaya kadar devred�ld�kler� beled�ye veya �l özel �dares�nce �ht�yaç duyulan �şlerde  görevlend�r�leb�l�rler. Bunlar yen�
b�r kadroya atanıncaya kadar esk� kadrolarına a�t aylık, ücret, ek gösterge, her türlü zam ve tazm�natları �le d�ğer malî
haklarını devred�ld�kler� beled�ye veya �l özel �dares�nden almaya devam ederler. Devred�len personelden  memur  statüsünde 
görev   yapanların, atandıkları  yen�  kadrolarının  aylık,  ekgösterge, her türlü zam ve tazm�natları �le d�ğer malî hakları
toplamının net tutarının, esk� kadrolarına bağlı olarak en son ayda almakta oldukları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve
tazm�natları �le d�ğer malî hakları toplamı net tutarından az olması hâl�nde aradak� fark g�der�l�nceye kadar atandıkları
kadrolarda kaldıkları sürece herhang� b�r kes�nt�ye tâb� olmaksızın tazm�nat olarak öden�r.
                Tüzel k�ş�l�ğ� kaldırılan beled�yelerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddes�n�n (B) fıkrasına
göre �st�hdam ed�len sözleşmel� personel�n poz�syonları, avukat unvanlı poz�syonlar har�ç olmak üzere, başka b�r �şleme gerek
kalmaksızın devred�ld�kler� beled�ye veya �l özel �dares� adına v�ze ed�lm�ş sayılır.

İKİNCİ BÖLÜM
Beled�ye Zabıtası, İtfa�ye ve Ac�l Durum Plânlaması

                Zabıtanın görev ve yetk�ler�
                MADDE 51. — Beled�ye zabıtası, beldede esenl�k, huzur, sağlık ve düzen�n sağlanmasıyla görevl� olup bu amaçla,
beled�ye mecl�s� tarafından alınan ve beled�ye zabıtası tarafından yer�ne get�r�lmes� gereken em�r ve yasaklarla bunlara
uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve d�ğer yaptırımları uygular.
                Görev�n� yaparken zabıtaya karşı gelenler, kolluk kuvvetler�ne karşı gelenler g�b� cezalandırılır.
                Beled�ye zabıta teşk�lâtının çalışma usûl ve esasları, çalışanların görev ve yetk�ler�, memurluğa alınması �ç�n
taşımaları gereken n�tel�kler, alacakları meslek �ç� eğ�t�m, görevde yükselme, meslekten çıkarılma, g�yecekler� kıyafet ve
savunma amaçlı olarak kullanacakları aletler �le zabıta teşk�lâtında h�zmet gerekler�ne göre oluşturulacak b�r�mler, İç�şler�
Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmel�kle düzenlen�r. Beled�ye, bu yönetmel�ğe aykırı olmamak üzere ek düzenlemeler
yapab�l�r.
                Zabıta h�zmetler� kes�nt�s�z olarak yürütülür. Zabıta personel�n�n çalışma süres� ve saatler� 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununda bel�rt�len çalışma süre ve saatler�ne bağlı olmaksızın, h�zmet�n aksatılmadan yürütülmes�n� sağlayacak
şek�lde düzenlen�r. Beled�ye zabıta ve özel güvenl�k h�zmetler�nde f��len çalışanlara, fazla mesa� ücret� olarak yılı bütçe
kanununda bel�rlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla beled�ye mecl�s� kararı �le tesp�t ed�len maktu tutar öden�r.
                İtfa�ye
                MADDE 52. — İtfa�ye teşk�lâtının çalışma usûl ve esasları, çalışanların görev ve yetk�ler�, memurluğa alınması �ç�n
taşımaları gereken n�tel�kler, alacakları meslek �ç� eğ�t�m, görevde yükselme, meslekten çıkarılma, g�yecekler� kıyafet ve
savunma amaçlı olarak kullanacakları aletler �le �tfa�ye teşk�lâtında h�zmet gerekler�ne göre oluşturulacak b�r�mler, İç�şler�
Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmel�kle düzenlen�r. Beled�ye bu yönetmel�ğe aykırı olmamak üzere ek düzenlemeler
yapab�l�r.
                İtfa�ye h�zmetler� kes�nt�s�z olarak yürütülür. İtfa�ye personel�n�n çalışma süres� ve saatler� 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununda bel�rt�len çalışma süre ve saatler�ne bağlı olmaksızın, h�zmet�n aksatılmadan yürütülmes�n� sağlayacak
şek�lde düzenlen�r. Beled�ye �tfa�ye teşk�lâtında f��len çalışanlara fazla mesa� ücret� olarak yılı bütçe kanununda bel�rlenen üst
sınırı aşmamak kaydıyla beled�ye mecl�s� kararı �le tesp�t ed�len maktu tutar öden�r.
                Ac�l durum plânlaması
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                MADDE 53. — Beled�ye; yangın, sanay� kazaları, deprem ve d�ğer doğal afetlerden korunmak veya bunların
zararlarını azaltmak amacıyla belden�n özell�kler�n� de d�kkate alarak gerekl� afet ve ac�l durum plânlarını yapar, ek�p ve
donanımı hazırlar.
                Ac�l durum plânlarının hazırlanmasında varsa �l ölçeğ�ndek� d�ğer ac�l durum plânlarıyla da koord�nasyon sağlanır
ve �lg�l� bakanlık, kamu kuruluşları, meslek teşekküller�yle ün�vers�teler�n ve d�ğer mahallî �dareler�n görüşler� alınır.
                Plânlar doğrultusunda halkın eğ�t�m� �ç�n gerekl� önlemler alınarak �k�nc� fıkrada sayılan �dareler, kurumlar ve
örgütlerle ortak programlar yapılab�l�r.
                Beled�ye, beled�ye sınırları dışında yangın ve doğal afetler meydana gelmes� durumunda, bu bölgelere gerekl�
yardım ve destek sağlayab�l�r.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Beled�yeler�n Denet�m�

                Denet�m�n amacı
                MADDE 54. — Beled�yeler�n denet�m�; faal�yet ve �şlemlerde hataların önlenmes�ne yardımcı olmak, çalışanların
ve beled�ye teşk�lâtının gel�şmes�ne, yönet�m ve kontrol s�stemler�n�n geçerl�, güven�l�r ve tutarlı duruma gelmes�ne rehberl�k
etmek amacıyla; h�zmetler�n   süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden bel�rlenm�ş amaç ve hedeflere, performans ölçütler�ne
ve kal�te standartlarına göre tarafsız olarak anal�z etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlend�rmek,
elde ed�len sonuçları rapor hâl�ne get�rerek �lg�l�lere duyurmaktır.
                Denet�m�n kapsamı ve türler�
                MADDE 55. — Beled�yelerde �ç ve dış denet�m yapılır. Denet�m, �ş ve �şlemler�n hukuka uygunluk, malî ve
performans denet�m�n� kapsar.
                İç ve dış denet�m 5018 sayılı Kamu Malî Yönet�m� ve Kontrol Kanunu hükümler�ne göre yapılır.
                Ayrıca, beled�yen�n malî �şlemler dışında kalan d�ğer �darî �şlemler�, hukuka uygunluk ve �daren�n bütünlüğü
açısından İç�şler� Bakanlığı tarafından da denetlen�r.
                Beled�yelere bağlı kuruluş ve �şletmeler de yukarıdak� esaslara göre denetlen�r.
                Denet�me �l�şk�n sonuçlar kamuoyuna açıklanır ve mecl�s�n b�lg�s�ne sunulur.
                Faal�yet raporu
                MADDE 56. — Beled�ye başkanı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönet�m� ve Kontrol Kanununun 41 �nc� maddes�n�n
dördüncü fıkrasında bel�rt�len b�ç�mde; stratej�k plân ve performans programına göre yürütülen faal�yetler�, bel�rlenm�ş
performans ölçütler�ne göre hedef ve gerçekleşme durumu �le meydana gelen sapmaların nedenler�n� ve beled�ye borçlarının
durumunu açıklayan faal�yet raporunu hazırlar. Faal�yet raporunda, bağlı kuruluş ve �şletmeler �le beled�ye ortaklıklarına
�l�şk�n söz konusu b�lg� ve değerlend�rmelere de yer ver�l�r.
                Faal�yet raporu n�san ayı toplantısında beled�ye başkanı tarafından mecl�se sunulur. Raporun b�r örneğ� İç�şler�
Bakanlığına gönder�l�r ve kamuoyuna da açıklanır.
                H�zmetlerde aksama
                MADDE 57. — Beled�ye h�zmetler�n�n c�dd� b�r b�ç�mde aksatıldığının ve bu durumun halkın sağlık, huzur ve
esenl�ğ�n� hayat� derecede olumsuz etk�led�ğ�n�n İç�şler� Bakanlığının taleb� üzer�ne yetk�l� sulh hukuk hâk�m� tarafından
bel�rlenmes� durumunda İç�şler� Bakanı, h�zmetlerde meydana gelecek aksamanın g�der�lmes�n�, h�zmet�n özell�ğ�ne göre
makul b�r süre vererek beled�ye başkanından �ster.
                Aksama g�der�lemezse, söz konusu h�zmet�n yer�ne get�r�lmes�n� o �l�n val�s�nden �ster. Bu durumda val�, aksaklığı
öncel�kle beled�yen�n araç, gereç, personel ve d�ğer kaynaklarıyla g�der�r. Mümkün olmadığı takd�rde d�ğer kamu kurum ve
kuruluşlarının �mkânlarını da kullanab�l�r. Ortaya çıkacak mal�yet val� tarafından İller Bankasına b�ld�r�l�r ve İller Bankasınca
o beled�yen�n müteak�p ay genel bütçe verg� gel�rler� tahs�lâtı toplamı üzer�nden beled�yeye ayrılan paydan val�l�k emr�ne
gönder�l�r.
                İç�şler� Bakanlığının taleb� üzer�ne sulh hukuk hâk�m� tarafından alınan karara karşı �lg�l� beled�yece asl�ye hukuk
mahkemes�ne �t�raz ed�leb�l�r.
                Denet�mle �lg�l� d�ğer hükümler
                MADDE 58. — Denet�m�n yapılması ve faal�yet raporunun hazırlanması hususunda bu Kanunda hüküm
bulunmayan durumlarda 5018 sayılı Kamu Malî Yönet�m� ve Kontrol Kanunu �le d�ğer kanunların �lg�l� hükümler� uygulanır.

BEŞİNCİ KISIM
Malî Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Beled�yen�n Gel�r ve G�derler�

                Beled�yen�n gel�rler�
                MADDE 59. — Beled�yen�n gel�rler� şunlardır:
                a) Kanunlarla göster�len beled�ye verg�, res�m, harç ve katılma payları.
                b) Genel bütçe verg� gel�rler�nden ayrılan pay.
                c) Genel ve özel bütçel� �darelerden yapılacak ödemeler.
                d) Taşınır ve taşınmaz malların k�ra, satış ve başka suretle değerlend�r�lmes�nden elde ed�lecek gel�rler.
                e) Beled�ye mecl�s� tarafından bel�rlenecek tar�felere göre tahs�l ed�lecek h�zmet karşılığı ücretler.
                f) Fa�z ve ceza gel�rler�.
                g) Bağışlar.
                h) Her türlü g�r�ş�m, �şt�rak ve faal�yetler karşılığı sağlanacak gel�rler.
                �) D�ğer gel�rler.
                Büyükşeh�r beled�yeler�nde büyükşeh�r sınırları ve mücav�r alanları �ç�nde beled�yeler�nce tahs�l ed�len emlak
verg�s� tutarının tamamı �lg�l� �lçe ve �lk kademe beled�yeler� tarafından alınır. Bunlardan büyükşeh�r beled�yes�ne veya özel
�dareye ayrıca pay kes�lmez.
                Beled�yen�n g�derler�
                MADDE 60. — Beled�yen�n g�derler� şunlardır:
                a) Beled�ye b�naları, tes�sler� �le araç ve malzemeler�n�n tem�n�, yapımı, bakımı ve onarımı �ç�n yapılan g�derler.
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                b) Beled�yen�n personel�ne ve seç�lm�ş organlarının üyeler�ne ödenen maaş, ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluklar,
h�zmete �l�şk�n eğ�t�m harcamaları �le d�ğer g�derler.
                c) Her türlü alt yapı, yapım, onarım ve bakım g�derler�.
                d) Verg�, res�m, harç, katılma payı, h�zmet karşılığı alınacak ücretler ve d�ğer gel�rler�n tak�p ve tahs�l� �ç�n
yapılacak g�derler.
                e) Beled�ye zabıta ve �tfa�ye h�zmetler� �le d�ğer görev ve h�zmetler�n yürütülmes� �ç�n yapılacak g�derler.
                f) Beled�yen�n kuruluşuna katıldığı ş�rket, kuruluş ve katıldığı b�rl�klerle �lg�l� ortaklık payı ve üyel�k a�datı
g�derler�.
                g) Mezarlıkların tes�s�, korunması ve bakımına �l�şk�n g�derler.
                h) Fa�z, borçlanmaya �l�şk�n d�ğer ödemeler �le s�gorta g�derler�.
                �) Dar gel�rl�, yoksul, muhtaç ve k�mses�zler �le özürlülere yapılacak sosyal h�zmet ve yardımlar.
                j) Dava tak�p ve �cra g�derler�.
                k) Tems�l, tören, ağırlama ve tanıtım g�derler�.
                l) Avukatlık, danışmanlık ve denet�m h�zmetler� karşılığı yapılacak ödemeler.
                m) Yurt �ç� ve yurt dışı kamu ve özel kes�m �le s�v�l toplum örgütler�yle b�rl�kte yapılan ortak h�zmetler ve proje
g�derler�.
                n) Sosyo-kültürel, sanatsal ve b�l�msel etk�nl�kler �ç�n yapılan g�derler.
                o) Beled�ye h�zmetler�yle �lg�l� olarak yapılan kamuoyu yoklaması ve araştırması g�derler�.
                p) Kanunla ver�len görevler ve h�zmetler�n yürütülmes� �ç�n yapılan d�ğer g�derler.
                r) Şartlı bağışlarla �lg�l� yapılacak harcamalar.
                s) İmar düzenleme g�derler�.
                t) Her türlü proje g�derler�.

İKİNCİ BÖLÜM
Beled�ye Bütçes�

                Beled�ye bütçes�
                MADDE 61. — Beled�yen�n stratej�k plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, beled�yen�n
malî yıl ve �zleyen �k� yıl �ç�ndek� gel�r ve g�der tahm�nler�n� göster�r, gel�rler�n toplanmasına ve harcamaların yapılmasına
�z�n ver�r.
                Bütçeye ayrıntılı harcama programları �le f�nansman programları eklen�r.
                Bütçe yılı Devlet malî yılı �le aynıdır.
                Bütçe dışı harcama yapılamaz.
                Beled�ye başkanı ve harcama yetk�s� ver�len d�ğer görevl�ler, bütçe ödenekler�n�n ver�ml�, tutumlu ve yer�nde
harcanmasından sorumludur.
                Bütçen�n hazırlanması ve kabulü
                MADDE 62. — Beled�ye başkanı tarafından hazırlanan bütçe tasarısı eylül ayının b�r�nc� gününden önce encümene
sunulur ve İç�şler� Bakanlığına gönder�l�r. İç�şler� Bakanlığı beled�ye bütçe tahm�nler�n� konsol�de eder ve 5018 sayılı Kamu
Malî Yönet�m� ve Kontrol Kanunu uyarınca merkez� yönet�m bütçe tasarısına eklenmek üzere eylül ayı sonuna kadar Mal�ye
Bakanlığına b�ld�r�r. Encümen, bütçey� �nceleyerek görüşüyle b�rl�kte kasım ayının b�r�nc� gününden önce beled�ye mecl�s�ne
sunar.
                Mecl�s bütçe tasarısını yılbaşından önce, aynen veya değ�şt�rerek kabul eder. Ancak, mecl�s bütçe denkl�ğ�n�
bozacak b�ç�mde g�der artırıcı ve gel�r azaltıcı değ�ş�kl�kler yapamaz. Kabul ed�len bütçe, malî yılbaşından �t�baren yürürlüğe
g�rer.
                Harcama yetk�l�s�
                MADDE 63. — Beled�ye bütçes�yle ödenek tahs�s ed�len her b�r harcama b�r�m�n�n en üst yönet�c�s� harcama
yetk�l�s�d�r.
                Kes�nhesap
                MADDE 64. — Her yıl bütçes�n�n kes�nhesabı, beled�ye başkanı tarafından hesap dönem�n�n b�t�m�nden sonra
n�san ayı �ç�nde encümene sunulur. Kes�nhesap, beled�ye mecl�s�n�n mayıs ayı toplantısında görüşülerek karara bağlanır.
                Kes�nhesabın görüşülmes� ve kes�nleşmes�nde, bütçeye �l�şk�n hükümler uygulanır.
                Bütçe s�stem�
                MADDE 65. — Beled�ye bütçes� �le muhasebe �şlemler�ne �l�şk�n esas ve usûller Mal�ye Bakanlığının görüşü
alınarak İç�şler� Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmel�kle düzenlen�r.
                Geçm�ş yıl bütçes�n�n devamı
                MADDE 66. — Herhang� b�r nedenle yen� yıl bütçes� kes�nleşmem�ş �se yen� bütçen�n kes�nleşmes�ne kadar geçen
yıl bütçes� uygulanır.
                Bütçen�n kabulüne kadar yapılan �şlemler yen� yıl bütçes�ne göre yapılmış sayılır.
                Gelecek yıllara yaygın h�zmet yüklenmeler�
                MADDE 67. — Beled�yede beled�ye mecl�s�n�n, beled�yeye bağlı kuruluşlarda yetk�l� organın kararı �le park,
bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve tam�r�; araç k�ralama, kontrollük, tem�zl�k, güvenl�k ve yemek h�zmetler�;
mak�ne-teçh�zat bakım ve onarım �şler�; b�lg�sayar s�stem ve santraller� �le elektron�k b�lg� er�ş�m h�zmetler�; sağlıkla �lg�l�
destek h�zmetler�; fuar, panayır ve serg� h�zmetler�; baraj, arıtma ve katı atık tes�sler�ne �l�şk�n h�zmetler; kanal bakım ve
tem�zleme, alt yapı ve asfalt yapım ve onarımı, traf�k s�nyal�zasyon ve aydınlatma bakımı, sayaç okuma ve sayaç sökme-
takma �şler� �le �lg�l� h�zmetler; toplu ulaşım ve taşıma h�zmetler�; sosyal tes�sler�n �şlet�lmes� �le �lg�l� �şler, süres� �lk mahallî
�dareler genel seç�mler�n� �zleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere �hale yoluyla üçüncü şahıslara gördürüleb�l�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Borçlanma ve İkt�sadî G�r�ş�mler

                Borçlanma
                MADDE 68. — Beled�ye, görev ve h�zmetler�n�n gerekt�rd�ğ� g�derler� karşılamak amacıyla aşağıda bel�rt�len usûl
ve esaslara göre borçlanma yapab�l�r ve tahv�l �hraç edeb�l�r:
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                a) Dış borçlanma, 4749 sayılı Kamu F�nansmanı ve Borç Yönet�m�n�n Düzenlenmes� Hakkında Kanun hükümler�
çerçeves�nde sadece beled�yen�n yatırım programında yer alan projeler�n�n f�nansmanı amacıyla yapılab�l�r.
                b) İller Bankasından yatırım kred�s� ve nak�t kred� kullanan beled�ye, ödeme plânını bu bankaya sunmak zorundadır.
İller Bankası hazırlanan ger� ödeme plânını yeterl� görmed�ğ� beled�yen�n kred� �stekler�n� reddeder.
                c) Tahv�l �hracı, yatırım programında yer alan projeler�n f�nansmanı �ç�n �lg�l� mevzuat hükümler� uyarınca yapılır.
                d) Beled�ye ve bağlı kuruluşları �le bunların sermayes�n�n yüzde ell�s�nden fazlasına sah�p oldukları ş�rketler�n, fa�z
dâh�l �ç ve dış borç stok tutarı, en son kes�nleşm�ş bütçe gel�rler� toplamının 213 sayılı Verg� Usul Kanununa göre bel�rlenecek
yen�den değerleme oranıyla artırılan m�ktarını aşamaz. Bu m�ktar büyükşeh�r beled�yeler� �ç�n b�r buçuk kat olarak uygulanır.
                e) Beled�ye ve bağlı kuruluşları �le bunların sermayes�n�n yüzde ell�s�nden fazlasına sah�p oldukları ş�rketler, en son
kes�nleşm�ş bütçe gel�rler�n�n, 213 sayılı Verg� Usul Kanununa göre bel�rlenecek yen�den değerleme oranıyla artırılan
m�ktarının yılı �ç�nde toplam yüzde onunu geçmeyen �ç borçlanmayı beled�ye mecl�s�n�n kararı; yüzde onunu geçen �ç
borçlanma �ç�n �se mecl�s üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İç�şler� Bakanlığının onayı �le yapab�l�r.
                f) Beled�yeler�n �ler� teknoloj� ve büyük tutarda maddî kaynak gerekt�ren alt yapı yatırımlarında Devlet Plânlama
Teşk�latı Müsteşarlığının tekl�f� üzer�ne Bakanlar Kurulunca kabul ed�len projeler� �ç�n yapılacak borçlanmalar (d) bend�ndek�
m�ktarın hesaplanmasında d�kkate alınmaz. Dış kaynak gerekt�ren projelerde Haz�ne Müsteşarlığının görüşü alınır.
                Yukarıda bel�rt�len usûl ve esaslara aykırı olarak borçlanan beled�ye yetk�l�ler� hakkında, f��ller� daha ağır b�r cezayı
gerekt�rmeyen durumlarda 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun görev� kötüye kullanmaya �l�şk�n hükümler� uygulanır.
                Beled�ye, varlık ve yükümlülükler�n�n ayrıntılı b�r şek�lde yer aldığı malî tablolarını üçer aylık dönemler hâl�nde
İç�şler� Bakanlığına, Mal�ye Bakanlığına, Devlet Plânlama Teşk�latı Müsteşarlığına ve Haz�ne Müsteşarlığına gönder�r.
                Arsa ve konut üret�m�
                MADDE 69. — Beled�ye; düzenl� kentleşmey� sağlamak, belden�n konut, sanay� ve t�caret alanı �ht�yacını
karşılamak amacıyla beled�ye ve mücav�r alan sınırları �ç�nde, özel kanunlarına göre korunması gerekl� yerler �le tarım
araz�ler� har�ç �marlı ve alt yapılı arsalar üretmek; konut, toplu konut yapmak, satmak, k�ralamak ve bu amaçlarla araz� satın
almak, kamulaştırma yapmak, bu arsaları trampa etmek, bu konuda �lg�l� d�ğer kamu kurum ve kuruluşları ve bankalarla �ş
b�rl�ğ� yapmak ve gerekt�ğ�nde onlarla ortak projeler gerçekleşt�rmek yetk�s�ne sah�pt�r.
                Beled�ye, bu amaçla bütçes�nden gerekl� parayı ayırmak suret�yle �şletme tes�s edeb�l�r.
                Arsalar har�ç üret�len konut ve �şyerler�n�n satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümler�ne tâb� değ�ld�r. O
beled�ye ve mücav�r alan sınırları �ç�nde kend�s�ne, eş�ne veya onsek�z yaşından küçük çocuklarına a�t konutu olmayan dar
gel�rl� k�ş�ler �le afete maruz kalanlara, sanay� bölgeler�nden nakled�leceklere ve üyeler�n�n tamamı bu durumda olan
kooperat�flere, bedel� 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümler�ne göre oluşturulan takd�r kom�syonu tarafından
bel�rlenecek tutardan aşağı olmamak üzere arsa tahs�s� yapılab�l�r. Durumları 775 sayılı Gecekondu Kanununun 25 �nc�
maddes�ne uyan k�mselere de bu maddeye göre arsa ve konut sağlanab�l�r. Bu fıkranın uygulama esasları, İç�şler� Bakanlığı �le
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanacak çerçeve yönetmel�ğe uygun olarak beled�ye mecl�sler�
tarafından çıkarılacak b�r yönetmel�kle düzenlen�r.
                Ş�rket kurulması
                MADDE 70. — Beled�ye kend�s�ne ver�len görev ve h�zmet alanlarında, �lg�l� mevzuatta bel�rt�len usûllere göre
ş�rket kurab�l�r.
                İşletme tes�s�
                MADDE 71. — Beled�ye, özel gel�r ve g�der� bulunan h�zmetler�n� İç�şler� Bakanlığının �zn�yle bütçe �ç�nde �şletme
kurarak yapab�l�r.
                Borç ve alacakların takas ve mahsubu
                MADDE 72. — 4749 sayılı Kamu F�nansmanı ve Borç Yönet�m�n�n Düzenlenmes� Hakkında Kanun kapsamındak�
Haz�ne alacakları har�ç olmak üzere beled�yen�n genel bütçel� kuruluşlardan, sosyal güvenl�k kuruluşlarından, mahallî
�darelerden ve d�ğer kamu kurum ve kuruluşlarından olan özel hukuk ve kamu hukukuna tâb� alacak ve borçları takas ve
mahsup ed�l�r. Bu amaçla kurum ve kuruluşların bütçeler�ne yeterl� ve gerekl� ödenek konur.
                Bu madde gereğ�nce yapılacak takas ve mahsup �şlemler�ne �l�şk�n esas ve usûller, İç�şler� Bakanlığının olumlu
görüşü alınarak, Mal�ye Bakanlığı tarafından çıkarılacak b�r yönetmel�kle düzenlen�r.

ALTINCI KISIM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Çeş�tl� Hükümler

                Kentsel dönüşüm ve gel�ş�m alanı
                MADDE 73. — Beled�ye, kent�n gel�ş�m�ne uygun olarak esk�yen kent kısımlarını yen�den �nşa ve restore etmek;
konut alanları, sanay� ve t�caret alanları, teknoloj� parkları ve sosyal donatılar oluşturmak, deprem r�sk�ne karşı tedb�rler
almak veya kent�n tar�hî ve kültürel dokusunu korumak amacıyla kentsel dönüşüm ve gel�ş�m projeler� uygulayab�l�r.
                Kentsel dönüşüm ve gel�ş�m projeler�ne konu olacak alanlar, mecl�s üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı �le
�lân ed�l�r.
                Kentsel dönüşüm ve gel�ş�m proje alanlarında yıkılarak yen�den yapılacak münfer�t yapılarda �lg�l� res�m ve
harçların dörtte b�r� alınır.
                B�r yer�n kentsel dönüşüm ve gel�ş�m proje alanı olarak �lân ed�leb�lmes� �ç�n; o yer�n beled�ye veya mücav�r alan
sınırları �çer�s�nde bulunması ve en az ell�b�n metrekare olması şarttır.
                Kentsel dönüşüm ve gel�ş�m proje alanlarında bulunan yapıların boşaltılması, yıkımı ve kamulaştırılmasında
anlaşma yolu esastır. Kentsel dönüşüm ve gel�ş�m projes� kapsamında bulunan mülk sah�pler� tarafından açılacak davalar,
mahkemelerde öncel�kle görüşülür ve karara bağlanır.
                Yurt dışı �l�şk�ler�
                MADDE 74. — Beled�ye, beled�ye mecl�s�n�n kararına bağlı olarak görev alanıyla �lg�l� konularda faal�yet gösteren
uluslararası teşekkül ve organ�zasyonlara, kurucu üye veya üye olab�l�r.
                Beled�ye bu teşekkül, organ�zasyon ve yabancı mahallî �darelerle ortak faal�yet ve h�zmet projeler� gerçekleşt�reb�l�r
veya kardeş kent �l�şk�s� kurab�l�r.
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                B�r�nc� ve �k�nc� fıkra gereğ�nce yapılacak faal�yetler�n, dış pol�t�kaya ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak
yürütülmes� ve önceden İç�şler� Bakanlığının �zn�n�n alınması zorunludur.
                D�ğer kuruluşlarla �l�şk�ler
                MADDE 75. — Beled�ye, beled�ye mecl�s�n�n kararı üzer�ne yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve
sorumluluk alanlarına g�ren konularda;
                a) Mahallî �dareler �le d�ğer kamu kurum ve kuruluşlarına a�t yapım, bakım, onarım ve taşıma �şler�n� bedell� veya
bedels�z üstleneb�l�r veya bu kuruluşlar �le ortak h�zmet projeler� gerçekleşt�reb�l�r ve bu amaçla gerekl� kaynak aktarımında
bulunab�l�r. Bu takd�rde �ş, �ş�n yapımını üstlenen kuruluşun tâb� olduğu mevzuat hükümler�ne göre sonuçlandırılır.
                b) Mahallî �dareler �le merkezî �dareye a�t aslî görev ve h�zmetler�n yer�ne get�r�lmes� amacıyla gerekl� aynî
�ht�yaçları karşılayab�l�r, geç�c� olarak araç ve personel tem�n edeb�l�r.
                c) Kamu kurumu n�tel�ğ�ndek� meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, özürlü dernek ve vakıfları,
Bakanlar Kurulunca verg� muaf�yet� tanınmış vakıflar ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu kapsamına g�ren
meslek odaları �le ortak h�zmet projeler� gerçekleşt�reb�l�r.
                d) Kend�ler�ne a�t taşınmazları, aslî görev ve h�zmetler�nde kullanılmak üzere bedell� veya bedels�z olarak mahallî
�dareler �le d�ğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredeb�l�r veya süres� y�rm�beş yılı geçmemek üzere tahs�s edeb�l�r. Bu
taşınmazlar aynı kuruluşlara k�raya da ver�leb�l�r. Bu taşınmazların, tahs�s amacı dışında kullanılması hâl�nde, tahs�s �şlem�
�ptal ed�l�r. Tahs�s süres� sonunda, aynı esaslara göre yen�den tahs�s mümkündür.
                Kamu kurum ve kuruluşlarına beled�yeler, bağlı kuruluşları ve beled�ye ş�rketler�nce dev�r veya tahs�s ed�len
taşınmazlar, kamu konutu ve sosyal tes�s olarak kullanılamaz.
                Kent konsey�
                MADDE 76. — Kent konsey�, kent yaşamında; kent v�zyonunun ve hemşehr�l�k b�l�nc�n�n gel�şt�r�lmes�, kent�n hak
ve hukukunun korunması, sürdürüleb�l�r kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap
sorma ve hesap verme, katılım ve yer�nden yönet�m �lkeler�n� hayata geç�rmeye çalışır.
                Beled�yeler kamu kurumu n�tel�ğ�ndek� meslek kuruluşlarının, send�kaların, noterler�n, varsa ün�vers�teler�n, �lg�l�
s�v�l toplum örgütler�n�n, s�yasî part�ler�n, kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının tems�lc�ler� �le d�ğer
�lg�l�ler�n katılımıyla oluşan kent konsey�n�n faal�yetler�n�n etk�l� ve ver�ml� yürütülmes� konusunda yardım ve destek sağlar.
                Kent konsey�nde oluşturulan görüşler beled�ye mecl�s�n�n �lk toplantısında gündeme alınarak değerlend�r�l�r. Kent
konsey�n�n çalışma usûl ve esasları İç�şler� Bakanlığınca hazırlanacak yönetmel�kle bel�rlen�r.
                Beled�ye h�zmetler�ne gönüllü katılım
                MADDE 77. — Beled�ye; sağlık, eğ�t�m, spor, çevre, sosyal h�zmet ve yardım, kütüphane, park, traf�k ve kültür
h�zmetler�yle yaşlılara, kadın ve çocuklara, özürlülere, yoksul ve düşkünlere yönel�k h�zmetler�n yapılmasında beldede
dayanışma ve katılımı sağlamak, h�zmetlerde etk�nl�k, tasarruf ve ver�ml�l�ğ� artırmak amacıyla gönüllü k�ş�ler�n katılımına
yönel�k programlar uygular.
                Gönüllüler�n n�tel�kler� ve çalıştırılmalarına �l�şk�n usûl ve esaslar İç�şler� Bakanlığı tarafından çıkarılacak
yönetmel�kle bel�rlen�r.
                Yazışma
                MADDE 78. — Beled�ye, kamu kurum ve kuruluşlarıyla doğrudan yazışab�l�r.
                Beled�ye tasarrufundak� yerler
                MADDE 79. — D�ğer kanunlarla get�r�len hükümler saklı kalmak üzere, mezarlıklar �le beled�ye sınırları �ç�nde
bulunan ve sah�ps�z araz� n�tel�ğ�nde olan seyrangâh, harman yer�, koruluk, d�nlenme yerler�, meydanlar, bataklık, çöp döküm
sahaları, yıkılmış kale ve kuleler�n arsaları ve enkazı ve benzer� yerler beled�yen�n tasarrufundadır.
                Beled�ye tarafından den�z, akarsu ve gölden doldurma suret�yle kazanılan alanlar, Kıyı Kanunu ve �lg�l� mevzuata
uygun olarak kullanılmak şartıyla Mal�ye Bakanlığı tarafından beled�yeler�n, büyükşeh�rlerde büyükşeh�r beled�yeler�n�n
tasarrufuna bırakılır.
                Şeh�rlerarası özel otobüs term�nal� �şletmes� ve akaryakıt �stasyonları
                MADDE 80. — Beled�ye sınırları ve mücav�r alanları �ç�nde, kara yolu �le yolcu taşıma hakkına sah�p gerçek ve
tüzel k�ş�ler�n şeh�rlerarası otobüs term�nal� kurmalarına ve �şletmeler� �le her türlü akaryakıt �le sıvılaştırılmış petrol gazı
(LPG) ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) �stasyonlarına nazım �mar ve uygulama �mar plânına uygun olmak kaydıyla beled�ye
tarafından �z�n ver�leb�l�r. Akaryakıt �stasyonlarına �z�n ver�lmes� �ç�n nazım �mar plânında akaryakıt �stasyonu olarak
göster�lmes� şarttır. Bu �stasyonlara çalışma ruhsatı büyükşeh�rlerde büyükşeh�r beled�yes� tarafından ver�l�r.
                Ad verme, tanıtıcı amblem ve flama kullanımı
                MADDE 81. — Cadde, sokak, meydan, park, tes�s ve benzerler�ne ad ver�lmes� ve beldey� tanıtıcı amblem, flama
ve benzerler�n�n tesp�t�ne �l�şk�n kararlarda; beled�ye mecl�s�n�n üye tam sayısının salt çoğunluğu, bunların değ�şt�r�lmes�ne
�l�şk�n kararlarda �se mecl�s üye tam sayısının üçte �k� çoğunluğunun kararı aranır. Bu kararlar mülkî �dare am�r�n�n onayı �le
yürürlüğe g�rer.
                Avukatlık ücret�n�n dağıtımı
                MADDE 82. — Beled�ye leh�ne sonuçlanan dava ve �cra tak�pler� neden�yle hükme bağlanarak karşı taraftan tahs�l
olunan vekâlet ücretler�n�n; avukatlara (49 uncu maddeye göre çalıştırılanlar dâh�l) ve hukuk serv�s�nde f��len görev yapan
memurlara dağıtımı hakkında 1389 sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat ve Sa�reye Ver�lecek Ücret� Vekâlet Hakkında
Kanun hükümler� kıyas yolu �le uygulanır.
                Yen�den değerleme oranının uygulanması
                MADDE 83. — Bu Kanunun 15, 18 ve 34 üncü maddeler�nde bel�rt�len parasal m�ktarlar, her yıl 213 sayılı Verg�
Usul Kanununa göre bel�rlenecek yen�den değerleme oranına göre artırılır.
                Uygulanmayacak hükümler
                MADDE 84. — Bu Kanunla, beled�yen�n sorumlu ve yetk�l� kılındığı görev ve h�zmetlerle sınırlı olarak; 24.4.1930
tar�hl� ve 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanunu, 4.7.1934 tar�hl� ve 2559 sayılı Pol�s Vaz�fe ve Selâh�yet Kanunu, 10.6.1949
tar�hl� ve 5442 sayılı İl İdares� Kanunu, 12.9.1960 tar�hl� ve 80 sayılı 1580 sayılı Beled�ye Kanununun 15 �nc� Maddes�n�n 58
�nc� Bend�ne Tevf�kan Beled�yelerce Kurulan Toptancı Hal'ler�n�n Suret� İdares� Hakkında Kanun, 2.7.1964 tar�hl� ve 492
sayılı Harçlar Kanunu, 13.10.1983 tar�hl� ve 2918 sayılı Karayolları Traf�k Kanunu, 3.5.1985 tar�hl� ve 3194 sayılı İmar
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Kanunu, 14.6.1989 tar�hl� ve 3572 sayılı İşyer� Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Da�r Kanun Hükmünde Kararnamen�n
Değ�şt�r�lerek Kabulüne Da�r Kanun, 27.5.2004 tar�hl� ve 5179 sayılı Gıdaların Üret�m�, Tüket�m� ve  Denetlenmes�ne Da�r 
Kanun Hükmünde  Kararnamen�n  Değ�şt�r�lerek  Kabulü Hakkında Kanun, 10.7.2003 tar�hl� ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma
Kanunu, 1.5.2003 tar�hl� ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşk�lat ve Görevler� Hakkında Kanun �le 14.7.1965 tar�hl�
ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda bu Kanun hükümler�ne aykırılık bulunması durumunda bu Kanun hükümler�
uygulanır.

İKİNCİ BÖLÜM
Değ�şt�r�len, Eklenen ve Yürürlükten

KaldırılanHükümler
                MADDE 85. — a) 1. 8.6.1949 tar�hl� ve 5434 sayılı Türk�ye Cumhur�yet� Emekl� Sandığı Kanununun 12 nc�
maddes�n�n (II) �şaretl� fıkrasının (n) bend� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
                n) Sosyal güvenl�k kuruluşlarına tâb� görevlerde bulunmadan veya bu kuruluşlara tâb� olarak çalışmakta �ken �ller�n
da�m� kom�syon üyel�ğ�ne veya beled�ye başkanlığına seç�len ve atananlar �le Sandıktan veya d�ğer sosyal güvenl�k
kuruluşlarından emekl�, yaşlılık veya malûllük aylığı almakta �ken beled�ye başkanlığına seç�len ve atananlar, �stekler� üzer�ne
�stek d�lekçeler�n�n Sandık kayıtlarına geçt�ğ� tar�h� tak�p eden ay başından  �t�baren emekl� kesenekler� kend�ler�nce,
karşılıkları kurumlarca ödenmek ve emekl� aylıkları Sandıkla �lg�lend�r�ld�kler� tar�hten �t�baren kes�lmek suret�yle,
                2. Türk�ye Cumhur�yet� Emekl� Sandığı Kanununun ek 68 �nc� maddes�n�n dördüncü fıkrası aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.
                Sandıkça emekl� aylığı bağlanan büyükşeh�r beled�ye başkanlarına 7000, �l beled�ye başkanlarına 6000, �lçe ve �lk
kademe beled�ye başkanlarına 3000, d�ğer beled�ye başkanlarına 1500 gösterge rakamı üzer�nden, bu maddede bel�rt�len usûl
ve esaslar dâh�l�nde makam tazm�natı, buna bağlı olarak tems�l veya görev tazm�natı öden�r. Bu tazm�natlar �lg�l�lere
ödend�kçe �k� ay �ç�nde faturası karşılığında Haz�neden tahs�l olunur. B�r�nc� fıkrada öngörülen �k� yıllık  süren�n hesabında
�şt�rakç� olup olmadıklarına bakılmaksızın beled�ye başkanı olarak geçen süreler�n tamamı d�kkate alınır.
                b) 5.1.1961 tar�hl� ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 1 �nc� maddes�n�n (a) fıkrasındak� "döner sermayel� müesseseler,"
�bares�nden sonra gelmek üzere "�l özel �dareler�, beled�yeler ve bunların bağlı kuruluşları �le mahallî �dare b�rl�kler�" �bares�
ve 10 uncu maddes�n�n �k�nc� fıkrasına "Ancak, �l özel �dareler�, beled�yeler ve bunların bağlı kuruluşları �le mahallî �dare
b�rl�kler� kend� mecl�sler�n�n kararı �le taşıt ed�n�rler." cümles� eklenm�şt�r.
                c) 18.1.1984 tar�hl� ve 2972 sayılı Mahall� İdareler �le Mahalle Muhtarlıkları ve İht�yar Heyetler� Seç�m� Hakkında
Kanunun 29 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının mülga (d) bend�, "d) Beled�ye kurulması," şekl�nde yen�den düzenlenm�şt�r.
                d) 10.7.2004 tar�hl� ve 5216 sayılı Büyükşeh�r Beled�yes� Kanununun 7 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (�)
bend�ndek� "ağaçlandırma yapmak;" �bares�nden sonra gelmek üzere "gayr�sıhhî �şyerler�n�, eğlence yerler�n�, halk sağlığına
ve çevreye etk�s� olan d�ğer �şyerler�n� kent�n bel�rl� yerler�nde toplamak; �nşaat malzemeler�, hurda depolama alanları ve satış
yerler�n�," �bares�, aynı madden�n üçüncü fıkrasının (d) bend�ndek� “bel�rt�len h�zmetlerden” �bares�nden sonra gelmek üzere
“775 sayılı Gecekondu Kanununda beled�yelere ver�len yetk�ler� kullanmak,” �bares� eklenm�ş; 13 üncü maddes�n�n b�r�nc�
fıkrasının sonuna “Mecl�s kend� bel�rleyeceğ� b�r ay tat�l yapab�l�r.” cümles� �le 22 nc� maddes�n�n üçüncü  fıkrasındak�
“Büyükşeh�r  beled�yes�”  �bares�nden   sonra  gelmek  üzere  “1.hukuk  müşav�r�  ve”  �bares� eklenm�ş; 13 üncü maddes�n�n
b�r�nc� fıkrasında  geçen "Kasım ayı toplantısı dönem başı toplantısıdır." cümles� �le 14 üncü maddes�n�n üçüncü fıkrasındak�
"on gün �ç�nde" �bares� ve 15 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında geçen "her dönem başı toplantısında," �le 16 ncı maddes�n�n
b�r�nc� fıkrasında geçen “her yılın �lk olağan toplantısında” �bareler� madde met�nler�nden çıkarılmıştır.
                e) 22.2.2005 tar�hl� ve 5302 sayılı İl Özel İdares� Kanununun 6 ncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend�ne,
"erozyonun önlenmes�," �bares�nden sonra gelmek üzere "kültür, sanat, tur�zm," �bares� eklenm�ş; (b) bend�nde yer alan
"kültür, tur�zm, gençl�k ve spor" �bares� madde metn�nden çıkarılmış ve aynı maddeye b�r�nc� fıkrasından sonra gelmek üzere
aşağıdak� fıkra eklenm�ş; 12 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan "Kasım ayı toplantısı dönem başı toplantısıdır."
cümles� �le 15 �nc� maddes�n�n üçüncü fıkrasında yer alan "on gün �ç�nde" �bares� madde metn�nden çıkarılmış; 16 ncı
maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının b�r�nc� cümles� "İl genel mecl�s�, b�r yıl görev yapmak üzere üyeler� arasından en az üç, en fazla
beş k�ş�den oluşan �ht�sas kom�syonları kurab�l�r." şekl�nde değ�şt�r�lm�ş; 24 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına "Mecl�s"
�bares�nden sonra gelmek üzere "ve kom�syon" �bares� eklenm�ş ve aynı fıkradak� “2600” �bares� “6000” olarak değ�şt�r�lm�ş;
36 ncı maddes�n�n üçüncü ve  dördüncü fıkraları madde metn�nden çıkarılmış ve “�l özel �dareler�nde sözleşmel� personel �le
kısm� zamanlı sözleşmel� personel çalıştırılması hususunda Beled�ye Kanununun 49 uncu maddes� hükümler� uygulanır.”
cümles� aynı maddeye üçüncü fıkra olarak eklenm�şt�r.
                Merkez� �dare tarafından yürütülen görev ve h�zmetlere a�t yatırımlardan �lg�l� bakanlıkça uygun görülenler, �l özel
�dareler� el�yle de gerçekleşt�r�leb�l�r. Bu yatırımlara a�t ödenekler, �lg�l� kuruluş tarafından o �l özel �dares� bütçes�ne aktarılır.
İl özel �dares� bu yatırımların yüzde y�rm�beş�ne kadar olan kısmı �ç�n kend� bütçes�nden harcama yapab�l�r. Merkez� �dare,
ayrıca, desteklemek ve gel�şt�rmek �sted�ğ� h�zmetler� proje bazında gerekl� kaynaklarını �lg�l� �l özel �dares�ne aktarmak
suret�yle onlarla �şb�rl�ğ� �ç�nde yürüteb�l�r. Bu kaynak ve ödenekler özel �dare bütçes� �le �l�şk�lend�r�lmez ve başka amaçla
kullanılamaz.
                f) 7.12.2004 tar�hl� ve 5272 sayılı Beled�ye Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.
                g) 29.7.1970 tar�hl� ve 1319 sayılı Emlak Verg�s� Kanununun 38 �nc� maddes� yürürlükten kaldırılmıştır.
                h) 12.4.2000 tar�hl� ve 4562 sayılı Organ�ze Sanay� Bölgeler� Kanununun 4 üncü maddes�n�n altıncı fıkrası
aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
                Yürürlüğe g�ren mevz�� �mar plânına göre araz� kullanımı, yapı ve tes�sler�n�n projelend�r�lmes�, �nşası ve
kullanımıyla �lg�l� ruhsat ve �z�nler �le �şyer� açma ve çalışma ruhsatları OSB tarafından ver�l�r ve denetlen�r. İşyer� açma ve
çalışma ruhsatının ver�lmes� sırasında �şyer� açma ve çalışma ruhsatına �l�şk�n harçlar, OSB tarafından tahs�l ed�lerek �lg�l�
beled�ye veya �l özel �dares� hesabına yatırılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Geç�c� ve Son Hükümler

                GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yayımı tar�h�nde personel g�derler�ne �l�şk�n olarak 49 uncu maddede
bel�rt�len oranları aşmış olan beled�yelerde bu oranların altına �n�l�nceye kadar, boş kadro ve poz�syon bulunması ve bütçe
�mkânlarının yeterl� olması kaydıyla 1.1.2005 tar�h�nde mevcut memur ve sözleşmel� personel sayısının yüzde onunu
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geçmemek üzere İç�şler� Bakanlığınca zorunlu hâllere münhasır olacak şek�lde ver�lecek �z�n dışında �lâve personel �st�hdam
ed�lemez. Geç�c� �ş poz�syonları �ç�n öncek� yıldan fazla olacak şek�lde v�ze yapılamaz.
                GEÇİCİ MADDE 2. — Norm kadro uygulamasına geç�l�nceye kadar beled�yen�n, bağlı kuruluşlarının ve mahallî
�dare b�rl�kler�n�n memur kadrolarının �hdas ve �ptaller� �le boş kadro değ�ş�kl�kler�, İç�şler� Bakanlığının tekl�f�, Mal�ye
Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü üzer�ne Bakanlar Kurulu kararı �le yapılır. Norm kadro
uygulamasına geç�l�nceye kadar, Bakanlar Kurulu tarafından �hdas ed�lm�ş mevcut kadrolar 49 uncu madden�n üçüncü
fıkrasının uygulanması açısından norm kadro kabul ed�l�r.
                Sürekl� �şç� kadroları �le �ş poz�syonları �se norm kadro uygulamasına geç�l�nceye kadar İç�şler� Bakanlığının
v�zes�ne tâb�d�r. İç�şler� Bakanlığı v�ze yetk�s�n� val�l�klere devredeb�l�r.
                GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun yayımlandığı tar�hte 2000 yılı genel nüfus sayımına göre nüfusu 2.000'�n
altına düşen beled�yeler�n tüzel k�ş�l�kler�n�n kaldırılarak köye dönüştürme �şlem�, bu Kanunun 8 �nc� maddes�
uygulamasından faydalanmak �steyen beled�yeler �ç�n 31.12.2006 tar�h�ne kadar uygulanmaz. Tüzel k�ş�l�ğ�n kaldırılmasında,
b�rleşme veya katılma sonrasında 2000 yılı genel nüfus sayımı sonucuna göre oluşan toplam nüfus esas alınır.
                5272 sayılı Beled�ye Kanununun geç�c� 4 üncü maddes�ne göre yapılan �şlemler bu maddeye göre yapılmış sayılır.
                GEÇİCİ MADDE 4. — 41 �nc� maddede öngörülen stratej�k plân, Kanunun yürürlüğe g�rmes�nden �t�baren b�r yıl
�ç�nde hazırlanır.
                GEÇİCİ MADDE 5. — Beled�yeler ve bağlı kuruluşları �le sermayes�n�n yüzde ell�s�nden fazlası beled�yelere a�t
ş�rketler�n, 31.12.2004 tar�h� �t�bar�yle kamu kurum ve kuruluşlarından olan kamu ve özel hukuka tâb� alacakları, bunların
d�ğer kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçlarına karşılık olmak üzere 31.12.2005 tar�h�ne kadar takas ve mahsup ed�l�r.
Bakanlar Kurulu bu sürey� altı aya kadar uzatmaya yetk�l�d�r. Bu madde kapsamındak� alacak ve borç �fades� bu alacak ve
borçlara �l�şk�n fer'�ler� ve cezaları da kapsar.
                Yukarıdak� fıkra kapsamında yer alan kuruluşların takas ve mahsup �şlem�ne konu olan veya olmayan borçları,
genel bütçe verg� gel�rler�nden her ay ayrılacak paylarının yüzde kırkını geçmemek üzere kes�nt� yapılarak tahs�l ed�l�r.
                Bu maddeye göre yapılacak takas, mahsup ve kes�nt� �şlemler� yılı bütçe kanunları �le �l�şk�lend�r�lmeks�z�n �lg�l�
kuruluş �le uzlaşma kom�syonu tarafından bel�rlen�r; Haz�ne Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın öner�s� üzer�ne Bakanlar
Kurulu tarafından karara bağlanır. Bakanlar Kurulu, �lg�l� kuruluşların borç ödeme kapas�teler�n� de d�kkate alarak ödenecek
tutarları taks�tlend�rmeye, taks�tlend�r�len kısma Kanunun yayımını �zleyen günden �t�baren zam ve fa�z uygulatmamaya, bu
borçların fer'� ve cezalarını geçmemek üzere �nd�r�m yapmaya yetk�l�d�r.
                İlg�l� kuruluşun uzlaşma ve hac�zler�n kaldırılmasına da�r başvurusunun uzlaşma kom�syonunca kabul ed�lmes�n�
müteak�p 31.12.2004 tar�h�nden öncek� borçlar �ç�n tatb�k ed�len hac�zler kaldırılır.
                Uzlaşma kom�syonu Haz�ne Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan tarafından görevlend�r�lecek b�r başkan �le İç�şler�
Bakanlığı, Mal�ye Bakanlığı, Devlet Plânlama Teşk�latı Müsteşarlığı, Haz�ne Müsteşarlığı, Sayıştay Başkanlığı, Sosyal
S�gortalar Kurumu Başkanlığı ve İller Bankası Genel Müdürlüğünden b�rer tems�lc�den oluşur.
                Yürürlük
                MADDE 86. — Bu Kanun yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
                Yürütme
                MADDE 87. — Bu Kanun hükümler�n� Bakanlar Kurulu yürütür.
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