BELEDİYELER YASASI
(51/1995 Sayılı Yasa)
40. 47. Ve 133. Maddeler Altında Tüzük.
Güzelyurt Belediye Meclisi,Belediyeler yasasının 40.47. ve
133. Maddeleri uyarınca Bakanlık ve Bakanlar Kurulu onayı ile
aşağıdaki tüzüğü yapar.
Kısa İsim

1.Bu Tüzük Güzelyurt Belediyesi“Belediye Meclisinin Çalışma Usulü”
tüzüğü olarak isimlendirilir.

Tanım

2.Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe;
“Belediye”, Güzelyurt Belediyesini,
“Belediye Meclisi”,Güzelyurt Belediye Meclisini,
“Yasa”,Belediye Yasasını anlatır.

Belediye
Meclisinin
Toplanması

3.(a) Genel nitelikteki işleri görüşmek üzere,Belediye Meclisi en az
ayda bir kez toplanır.
Ancak Belediye Başkanı herhangi bir zaman Belediye
Meclisini toplantıya çağırabilir.
(b) Meclis üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı isteği üzerine Belediye
Başkanı 10 gün içerisinde Belediye Meclisini toplantıya çağırır.
Çağırmadığı takdirde toplantı talebinde bulunan üyeler
Belediye Meclisini toplantıya çağırır.Bu gibi toplantılara
Başkan,Asbaşkan veya yedek Asbaşkan bulunmadığı hallerde
Meclis üyelerinin seçeceği üye başkanlık eder.
(c) Yukarıda “b” fıkrası saklı kalmak koşuluyla Belediye Meclisine
Belediye Başkanı başkanlık eder. Başkanın hazır olmadığı hallerde
Belediye Asbaşkanı başkanlık yapar.Belediye Başkanı ve
Asbaşkanın olmamaları halinde daha önceden meclisçe seçilen
yedek Asbaşkan başkanlık yapar.
Başkansız toplantı geçerli sayılmaz.Alınan kararlar
uygulanamaz. Herhangi bir Meclis toplantısından en az yirmi dört
saat önce, Belediye Başkanı tarafından imzalı ve toplantıda
görüşülecek gündemi ihtiva eden bir resmi çağrı ve gündemde
varsa tüzük metinleri her meclis üyesinin evine veya işyerine verilir.
(d) Herhangi bir nedenle Meclis Üyelerinden herhangi birine toplantıya
çağrı belgesi verilmezse bu durum toplantının olmasını engellemez.
(e) Toplantı ile ilgili resmi çağrıda belirtilen hususların dışındaki işler
görüşülmez.
Ancak meclis kararı ile gündeme yeni madde ilave
edilebilir.

(f) Belediyeler Yasasına uygun olarak çağrılan toplantılarda Meclis
işlemleri,Meclise gelen veya Meclis toplantıları nedeni ile ortaya

çıkan sorunlar,hazır bulunan ve oylarını kullanan üyelerin
ekseriyetiyle karara bağlanır ve yapılır.Nisap bütün Meclisin
yarısından bir fazla üyesinden az olmayan bir durumu kapsar.
(g) Belediye Meclisi toplantılarında oyların eşitliği halinde Belediye
Başkanının ikinci oy kullanma hakkı vardır.
(h) Her toplantının,gündeme bağlı olarak alınan kararları lehte ve
aleyhteki görüşleri ve/veya karşı teklifleri yani tüm tutanakları
Belediye Müdürü veya İdare amiri tarafından doğru olarak tutulur.
Alınan kararlar karar defterine geçirilir ve Başkan ve Meclis üyeleri
tarafından imzalanır.Bu karar defteri müteselsil sayfa numarası ile
numaralanır.Ayrıca her karar için müteselsil bir karar numarası
toplantının tarihi,günü ve saati,gündemi,toplantıya katılanlar ile
toplantının yapıldığı yerin yazılması şarttır.Bu kararlar bir tutanak
halinde Meclis üyelerine ve İçişleri Bakanlığına gönderilir.
(i) Başkan,Asbaşkan ve Meclis üyelerinin Meclis toplantılarında
birbirlerine karşı uygunsuz lisan ve harekette bulunmaları karşısında
Meclisçe alınacak bir kararla ilgili üyenin toplantıyı terketmesi
istenebilir.
4 (1) Belediye Meclisinin halka açık olarak yapılacak toplantılarında
düzeni sağlamak başkanın görev ve yetkisindedir.Düzenin
sağlanmasında kolluk görevlileri başkana yardımcı olur.
(2) a-Bu şekilde düzenlenen toplantılara katılan dinleyiciler,birleşimin
devamı süresince,kendilerine ayrılan yerlerde sükûnet içinde
oturmak zorundadırlar.
b-Dinleyici yerlerine giriş Belediye Başkanınca düzenlenir.
c- Dinleyiciler,görüşmelerde kabul ve red yönünde söz,alkış veya
herhangi bir hareketle kendi düşüncelerini ortaya koyamazlar.Bu
yasağa uymayanlar,o yerin düzenini korumakla görevli olanlar
tarafından derhal dışarı çıkarılırlar.
Belediye
5. Belediye Meclisinin,bir komisyon tarafından daha iyi yürütüleceğine
Komisyonları
kanaat getirdiği durumlarda,Belediye Başkanı,Meclisin uygun
göreceği sayıda kişiden oluşacak üyeler,Belediye personeli,mahalle
yönetimi üyeleri ve yerel grup temsilcilerinden oluşacak şekilde
zaman zaman özel veya genel komisyonlar tayin edebilir.Bu gibi
komisyonların bulguları ve işlemleri onay için Meclise sunulur.
Komisyonlara 6. Aşağıda belirtilen yetkiler haricinde,Meclis zaman zaman,
devredilecek
oluşturulacak komisyona Belediye Yasası tahdında Meclise verilen
yetkiler
bütün veya bir kısım yetkileri devredebilir.
(a) İstikraz alma yetkisi,
(b) Herhangi bir vergi gerçekleştirme yetkisi,
(c) Herhangi bir sözleşme yetkisi.
Komisyonlarla 7. Belediye Meclisi,zaman zaman herhangi bir komisyonu dağıtabilir
ilgili işlemler
veya tekrar oluşturabilir.Komisyondaki münhalleri doldurabilir
Ancak bir idari komisyonun toplantı ve karar yeter sayısı için
Belediyeler Yasasının 40.maddesi kuralları uygulanır.

Komisyon
Toplantı
Tutanakları

8. Belediye Meclisince oluşturulacak komisyonların toplantı
tutanakları Belediye Müdürü veya İdare amiri tarafından tutulur ve
alınan kararlar toplantıya katılan üyeler tarafından tutulur.

Kararların
uygulanması

9. Belediye Başkanı Meclisin her kararının uygulanmasından
sorumludur.

Üyelikten
Çekilme

10.Belediye Meclis üyeleri kendi istekleri ile üyelikten
çekilebilirler. Bu şekilde çekilme yazılı olarak Belediye Başkanına
yapılmakla hüküm iade eder.

Üyeliğin
Sona
Ermesi

11.(1)Seçildikten sonra üyelik yeterliliklerinin kaybedilmesi halinde
üyelik sıfatının sona ermesine Belediye Meclisi karar verir.
(2)Bu tüzüğün 10.maddesi uyarınca üyelikten çekilme ve çekilmiş
sayılma da üyeliği sona erdirir.
Ancak,üyelikten çekilme ve çekilmiş sayılma hallerinde
üyeliğin sona ermesi için Meclis kararı gerekmez.

Üyelerin
Birleşme
Katılma
Ödenekleri
ve Yolluklar

12(a)Belediye Meclis Üyelerine Meclis kararı ile Meclis ve Komisyon
toplantılarına katıldıkları için birleşimlere katılma ödeneği
verilebilir. Birleşime katılma ödeneğinin miktarı Meclisin kararı ile
saptanır. Ancak bir birleşime katılma ödeneği bir günlük asgari ücreti
aşamaz.
(b)Yolluk verilmesini gerektiren bir işle görevlendirilmeleri halinde
Meclis üyelerine,yürürlükteki yolluk mevzuatı uyarınca yolluk verilir.

Üyelerin
İzinleri

13.Özürleri halinde üyelere Belediye Meclisi tarafından izin verilir.

Yürürlükten 14.Bu tüzüğün yürürlüğe girmesiyle Güzelyurt Belediyesi “Belediye
Kaldırma
Meclisinin Çalışma Usulü “Tüzüğü yürürlükten kaldırılır.
R.G
3.7.1992
Ek III
A.E.287
Yürürlüğe
Giriş

15.Bu tüzük Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe
girer.

