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T.C. Anayasası'nın 127 nci maddesine göre "Mahalli idareler. iL. belediye veya köy halkının
mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak. üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organ
ları, gene kanunda gösterilen. seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileridir.
Mahalli idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak
kanunla düzenlenir.
Mahalli idarelerin seçimleri, Anayasa'nın 67 nci maddesindl'ki esaslara göre beş yılda bir ya
Kanun büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim biçimleri getirebilir.

pılır.

Mahalli idarelerin seçilmiş organlarının. organlık sıfatını kazanmalarına ilişkin itirazların çö
zümü ve kaybetmeleri. konusundaki denetim yargı yolu ilc olur. Ancak. görevleri ile ilgili bir suç
sebebi ile hakkında soru!jturma veya kovuşturma açılan mahaııi idare organları veya bu organların
üyelerini. İçişleri Bakanı. geçici bir tedbir olarak, kesin hükme kadar uzaklaştınıbHir.
Merkezi idare. mahalli idareler üzerinde. mahalli hizmetlerin idareninin bütünlüğü ilkesine
uygun şekilde yürütülmesi. kamu görevlerinde birliğin sağlanması. toplum yararının korunması ve
mahalli ihtiyaçların gereği gibi kmşılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas ve usuller dairesin
de idari vesayet yetkisine sahiptir.
Mahalli idarelerin belirli kamu hizmetlerinin görülmesi amacı ilc. kendi aralarında Bakanlar
Kurulu'nun izni ilc birlik kurınaları. görevleri. yetkileri. maliye ve kolluk işleri ve merkezi idare
ile karşılıklı bağ ve ilgileri kanunla düzenlenir. Bu idarelere. görevleri ile orantılı gelir kaynakları
sağlanır,"

Merkezi idarenin bakanlıklar veya mahalli mülki amirIeri aracılığıyla mahalli idare organları
ve işlemleri üzerinde, bu karar ve işlemlerin kamu düzenine. yasalara Vı~ kamu yararına
uygun olarak alınması ve yürütülmesi amacıyla yaptığı denetime "İdari Vesayet" diyoruz.
nın kanır

3152 Sayılı Içi~leri Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 2 nci maddesine
göre mahalli idareler üzerindeki vesayet yetkisi bazı istisnalar dı~ında İçişleri Bakanlığı ile onun
taşradaki uzantısı olan mahalli mülki amirieri eliyle kullanılır.
Içişleri Bakanlığı'nın belediyelerle ilişkileri. helediyenin kurulu~u sa1l1asında başlar. Nitekim

1580 Sayılı Belediye Kanunu'nun 7 nci maddesi

uyarınca belediye kurulması için müracaat il va
veya vali belediye kurulmasına re'sen lüzum görebilir, Her iki halde de hazırlanan
dosyayı halk oylaması için mahalli seçim kuruluna gönderir. Yapılan halk oylamasında belediye
kuruIIlHlsını isteyenkrin. istemeyenlere nazaran daha çok olması halinde hazırlanan dosya vali ta
rafından il genel meclisine intikal eltirilir. Genel meclisin. kurulacak belediyenin gelirlerinin bel
de hizmetlerinin ifasına yetip yeımiyeceği ve teklifin faydalı olup olmayacağı konusundaki karan
valinin mütalaası ile birlikte İçişleri Bakanlığı'na gönderilir. lçi~leri Bakanlığı'nca dosya Danış
tay'a sunularak görüşü alınır. Danıştay'ın müsbct görüşü ile gelen kuruluş dosyası 1çişleri Bakanı,
Başbakan ve Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan kararname ile yürürlük kazanır.
liliğine yapılır

1580 Sayılı Belediye Kanunu'nun 9 uncu maddesi belde isimlerinin değiştirilmesi konusunu
düzenlemektcdir. Maddeye göre; bir belde isminin değiştirilmesi belediye meclisinin ve il idare
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kurulunun kararı üzerine dosyanın Içişleri Bakanlığı'nca Danıştay'a iletilerek görüşünün alınması
ve müteakiben Bakanlar Kurulu'nun onayı ile mümkün olmaktadır.
Yine aynı şekilde 1580 Sayılı Belediye Kanunu'nun 10 uncu maddesi belediye şubelerinin ne
hükme hağlamıştır. Buna göre "Belde dahilinde şube haline geçmesi istenilen
helde kısmında oturan helediye seçmenlerinin en az yarısından fazlasının imzalı bir talebi veya
belediye meclisinin müracaatı ve teklifi. üzerine en büyük mahalli mülkiye memuru o dairede seç
me hakkını haiz halkın oyuna müracaat edilmesini ilçe idare kuruluna İcra ettirir. Idare kurulu on
beş gün evvelinden tayin ve ilan edeceği günde şube haline geçecek belde kısmı seçmenleri ile
geri kalan seçmenleri beldenin ınuayyen bir mahallinde oy vermeye davet eder. Oylar belediye se
çimlerindeki usul ve şarta uygun olarak alınır. İdare kurulu oyların neticesini mazbata ile tespit
eder ve doğrudan doğruya valiye gönderir. İdare kurulunun mazbatası üzerine il idare kurulunun
vereceği karar, Danıştay'm mütalaası ve Bakanlar Kurulu'nun tasvibi üzerine, Cumhurbaşkanı'nın
tasdiki ile yapılır."
şekilde kurulacağını

Belediyeler üzerinde Içişleri Bakanlığı'nın ve onun taşradaki uzantısı olan mülki amirIerin ve
sayet yetkileri olduğunu yukarıda belirtmiştik. Mülki amirlerin vesayet yetkileri ayn bir inceleme
konusu olduğundan, biz burada yalnızca lçüıleri Bakanlığı'nın vesayet yetkilerini inceleyeceğiz.
BELEDİYELER ÜZERİNDE İçışLERİ BAKANLIGI'NIN VESA YEl' YETKİLERİ
Içişleri Bakanlığı'nın belediyeler üzerindeki vesayet yetkilerini beş ana başlık altında incele

mek mümkündür:

A. ıçişleri Bakanlığı'nın Belediyelerin Kararlara Üzerindeki Vesayet Yetkileri
İçişleri Bakanlığı'nın belediye meclislerinin kararları üzerindeki vesayet yetkileri şu şekillerde
tezahür eder.
ı. Tasdik: Alınan bir kararın yürürlüğe girehilmesi için merkezi idare tarafından yapılması ge
reken işlemdir. Belediyelerin tasdike tabi kararları, ancak tasdik işlemi tamamlandıktan sonra hü
küm ifade eder.
Burada bir hususu vurgulamak gerekir. Merkezi idare, belediyenin tasdike tabi kararını ya ta<;
dik eder ya reddeder yahut da icrasını erteler. Ancak çok az istisnalar dışında bu kararı değiştir
ınez. Bu istisnalara ileride temas edeceğiz. Merkezi idarenin red veya erteleme işlemine karşı be
lediyelerin idari yargıya gitme hakkı vardır.
Belediye ıııl..'dis kararlarından merkezi idarenin tasdikine tabi olanları şunlardır:
a. Nüfusu 80.000'den fazla olan beldelerde belediye sınırları belediye meclisinin kararı, ma
halli idm'e kurulunun muvafakatı. İçişleri Bakanlığı'nın önerisi üzerine Bakanlar Kurulu'nun tasdi
ki ile kesinleşir. (1580 Sayılı Kanun 5/B)
b. Belediye hudutları dahilinde muayyen mıntıkalar arasında yolcu nakil vasıtası olarak, oto
hüs, otokar, tünel, troley, mniküler işletmek ve mezbahalarda kesilen etleri -belediye meclisince
tayin, İçişleri Bakanlığı'nca tasdik edilecek ücret mukabilinde- satış yerlerine nakletmek özellikle
belediyelerin hakkıdır.
Bunların, helediyelerin de iştirak edecekleri şirketler vasıtasıyla yapılması ve işletilmesi veya
ieara verilmesİ veyahut imtiyazın devri Bakanlar Kurulu Kararına bağlıdır. Belediyeler dilerse in
hisarı tazammun etmemek (bir kişiye vermemek) şartıyla bunların işletilmesine ruhsat dahi vere
bilir. (1580 Sayılı Kanun 19/5)
c. Hasılı:
- Tasdikli imar planlarının tatbiki dolayısıyla yapılacak istimlak bedellerinin ödenmesine,
- İstiııılakın gayesine veya imar planına uygun olarak yapılacak tesislerin meydana getirilme
sınc,

tahsis ohınmak üzere helediyclerce en çok (20) yılda itfa olunmak kaydiyle ve Türkiye Emlak
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Kredi Bankası* kefaletiyle aşağıdaki esaslar dairesinde tahvil çıkarılabilir.
aa. İhraç muameleleri Türkiye Emlak Kredi Bankası tarafından yapılacak olan bu tahvillerııı
hasılı, mezkfir banka nezdinde alakalı belediyeler nanuna açılacak hesaplarda toplamr ve beledi
yenin vereceği ödeme emirleriyle münhasıran bu fıkrada gösterilen istihkak ve ödemelerde kulhı
n ılır .
bb. Bir veya müleaddit tertiplerde ihraç edilebilecek olan bu tahvillerin varsayılan anaparası,
son çıkarılmış devlet tahvilleri faizinden yukarı olmamak üzere tespit edilecek faiz miktarı, itfa
süresİ, ihraç fiyatı ve diğer hususları, kefalet mukabili olarak Türkiye Emlak Kredi Bankasına
gönderilecek maddi teminatın mahiyeti, kıymet ve miktarı ve bu bankanın ifa edeceği hizmetler
nmkabili alacağı ücret, adı geçen banka ile belediyeler arasında aktedilecek mukaveleler ile tayin
ve tespit olunur.
cc. Tesis yapımına tahsis edilecek tahvil çıkarılması hakkında belediye meclislerince alınacak
kararlar vali tarafından, mütaUlasıyla birlikte İçişleri Bakanlığı'na gönderilir ve Maliye Bakanlı
ğı'lUn da mütalaası alındıktan sonra İçişleri Bakanlığı'nın teklifi üzerİne Bakanlar Kurulu'nun tas
diki ile kesinleşir.
dd. Imar planının tasdiki için yapılmış istimlak neticesinde belediyenin eline geçecek gayri
menkuller ile bunların üzerine kurulacak tesislerin geliri ve satış bedelleri ve bu gayrimenkullere
ait şeretlyeler, tahvillerin yıllık mürettebatına karşılık olmak üzere Türkiye Emlak Kredi Bankası
na yatırılır.
ee. Belediyelerin yapacakları istikrazlar ile bedel mukabili yapılacak bağışlar ve asker aileleri
geliriyle borçlar karşılığı ve kanuni hisseler hariç olmak üzere ihraç edilecek tahvillerin ikramiye,
faiz, itfa ve komisyon taksitleri olarak bankaya ödeyecekleri senelik miktardan aşağı olmamak ve
belediye bütçelerinin yüzde onunu geçmemek üzere belediye bütçelerinden ayrılacak tahsisat, be
lediye hesabına bankaya yatırılır.
Yukarıdaki fıkra gereğince ayrılacak tahsisat, bütçelerine mevzu olmadığı takdirde alakalı
vek51etler bu bütçeleri tasdik etmez.
ff. Bu tahvillerin ihracına müteallik her türlü ilanlar ve muvakkat. kafi tahviller ve bunların
kuponları ile tediyelerine müteaIlik evrak ve senetler, faiz ve itfa bedelleri ve kefalet ve diğer mu
ameleler, istikrazııı tamamen itfasına kadar her nevi vergi, resim ve harç bakımından her tertibin
ihracına ıakaddüm eden en SOI1 devlet iç istikraz tahvillerinin tabi olduğu muafiyet hükümlerine
tabidir.
gg. Tahvinerin bedelleri. tediyeleri lazım geldiği tarihten itibaren (10), ikraıniye ve faizleri (5)
sene sonra zaman aşınuna uğrar.
hh. Bu tahviller. tahviIi çıkaran belediyenin yapacağı gayrimenkul satışlarında. satış bedeline
mahsuben verilebileceği gibi o belediyenin artırma ve eksiltmelerinde geçici ve kaı'i teminat ola
rak kabul edilir.

ii. Bu tahviller
nazım

itibam

hasılatı.

alınmaz.

d. Belediyelerin

muhtelif kanunlarla belediye gelirlerinden
Sayılı Kanun 19/10)

ayrılan

hisselerin

hesabında

(1580

ihtiyarİ

vazifelerine ait olup bir yıl bütçesine konulan

ödeneğin

onu takibeden

yıllarda indirilmesi veya tamamen bütçeden çıkarılması İçişleri Bakanlığı'nın tasdikine bağlıdır.

(1580

2.

Sayılı

Kanun Madde ı 18)

İptal veya Fesih

Belediye organlarının aldıkları bir kararın. merkezi idarecc, genel veya mahalli menfaatlere
veya mevzuata aykırı görülerek hütün hukııki sonuçları ile birlikte ortadan kaldırılınasıdır.
Belediye meclislerinin kararları üzerinde İçişleri Bakanlığı'nın iptal veya fesih yetkisi şu mad
d~d~ açıkç~ı_ görülür:
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"Adi ve fevka1fide içtimalarharicinde veya vazife ve seIahiycti kanuniye hiıarında veya Dev
let kanun ve nizamnamelerine mugayir olarak ittihaz edilen l11ülhakat meclisi kararları valinin ta
lebi üzerine il idare kurulu tarafından, il merkezi olan mahallerde İçişleri Bakanlığının talebi üze
rine Danıştayca tetkik olunarak tasdik veya iptalolunur." (1580 Sayılı Kanun Madde 74)
3. Önceden Müsaade
Belediye meclisince verilen bir kararın yürürlüğe girebilmesi için merkezi idarenin önceden
müsaade vermesidir. Bu uygulamanın tipik misali 1580 Sayılı Kanunun 117/16 ncı maddesinde
görülür. (Belediye bütçesinden tediye edilecek olan maaş ve ücretler yekünü belediyenin yıllık
gelirinin % 30 unu aştığı takdirde önceden İçişleri Bakanlığı'ndan izin almak lazımdır.)
4. Ikame
Belediye meclisinin aldığı kararlar üzerinde, idari vesayet makamının değişiklik yapmasıdır.
Ikame, idari vesayetin en ağır şeklidir. Yukarıda da değindiğimiz gibi belediye meclisinin kararla
rı üzerindeki vesayet yetkisi genelolarak kabuL. red veya tehir şeklinde görülür. Ancak istisnai
olanlk. merkezi idare bazı hallerde bu kararlarda değişiklik yaparak onaylama yetkisine haizdir.
Bu uygulamanın tipik örneği 1580 Sayılı Kanunun belediye bütçesinin tasdikine ilişkin 123 üncü
maddesidir.

B. İçişlerin Bakanlığı'nm Belediye Organları Üzerindeki İdari Vesayet Yetkileri
İçişleri Bakanlığı. belediyelerin organları üzerinde de vesayet yetkisine sahiptir. Bu yetkiler
belediye meclisi ve belediye başkanı üzerinde olup. encümen üzerinde Bakanlığın bu şekilde bir
yetkisi yoktur.
Içişleri Bakanlığı'nın belediye meclisi üzerindeki en önemli vesayet yetkisi 53 üncü madde ile
düzenlenmiştir. Buna göre:
Belediye meclisi;
ı. Kanunen belirli olan olağan ve olağanüstü toplantılar dışında toplanırsa.
2. Kanunen belirli olan yerlerden başka bir yerde toplanırsa,
3. Kanunen kendisine verilen görevleri süresi içinde yapmaktan çekiılir ve bu hal belediye
meclisine ait işleri sekteye veya gecikmeye uğratırsa.
4. Siyasi meseleleri müzakere eder veya siyasi temennilerde bulunursa.
tçişleri Bakanlığı'nın bildirisi üzerine Danıştay'ın kararı ile fesholunur. Bu takdirde yeni bele
diye meclisi seçimine gidilir. Seçilen meclisler eskisinden geri kalan süreyi ikmal ederler.
İçişleri Bakanlığı lüzum gördüğü takdirde meclisin feshine dair bildiri ile birlikte karar veri
linceye kadar meclis toplnntılannın tehiriııi de ister. Danıştay'ea bu husus en geç iki ay içinde ka
rara bağlmllT.
Yukarıdaki bentlerde açıklanan fiil ve işlemlere katılan belediye başkanlarının da Danıştay
kararı ile görevlerine son verilir.
İçişleri Bakanlığı'nın belediye başkanları üzerindeki vesayet yetkisi de kanunun muhtelif
maddelerinde açıkça belirtilmiştir. Bu yetkiler kısaca şöyle özetlenebilir.
Belediye başkanlarının vazifeden çıkarılmalarma ilişkin 91 inci maddesi "Belediye başkanlı
ğına seçildikten sonra. seçilme yeterliğini kaybeden veya görevini kötüye kullanma veya herhangi
bir suçtan dolayı en az 6 ay hapse mahkum olan belediye haşkanları, Içişleri Bakanlığı'nın bildiri
si üzerine Danıştay tarafından bir ay içinde verilecek kararla başkanlıktan düşerler." hükmüne
amirdir.
Belediye başkanlarımızı yakından ilgilendirdiği için konuyu biraz açıklamakta fayda görmek
teyiz.
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Belediye Kanunu'na göre ölüm veya istifa gibi sebepler dışında belediye başkanlı
sebeplerle de kaybedilir.
a. Belediye meclisinin feshine ilişkin 53 üncü maddede yazılı hallere belediye başkanı da ka
tılmış ise,
b. Meclis üyelerinin gensoru önergelerine verilen cevapları, meclis üye tam sayısının 2/3 ü ta
rafından yetersiz görülmüş ise (1580 Sayılı Kanun Madde 61),
c. Belediye meclisine sunulan yıllık faaliyet raporu. meclis üye tam sayısının 2/3 ü tarafından
yetersiz görülmüş ise (1580 Sayılı Kanun Madde 76),
d. Başkan göreviııi izinsiz veya mazeretsiz olarak 20 günden fazla terketmiş ise (1580 Sayılı
Kanun Madde 93),
e. Başkan seçilebilmek için aranan şartlar, seçildikten sonra kaybedilmiş ise (1580 Sayılı Ka
nun Madde 91),
f. Görevi kötüye kullanma veya herhangi bir suçtan dolayı başkan en az altı ay hapse mahkum
olmuş ise (1580 Sayılı Kanun Madde 91),
belediye haşkanları, İçişleri Bakanlığı'nın bildirisi üzerİne Danıştay tarafından bir ay içinde
verilecek kararla başkanlıktan düşerler.
Belediye başkanları üzerinde İçişleri Bakanlığı'nın vesayet yetkisini düzenleyen hükümlerden
birisi de ] 580 Sayılı Kanunun 3394 Sayılı KanUlıla değişik 93 üncü maddesinde görülür. Buna
göre:
Belediye başkanı; izinli, özürlü veya raporlu bulunacağı veya beldeden görevli olarak ayrıla
cağı durumları dikkate alarak önceden, meclis üyeleri arasından bir başkan vekili belirler.
Belediye bnşkanlığı ve başkan vekilliğinin aynı zamanda boşalması halinde, yeni başkan göre
vine başlayıncaya kadar il merkezi belediyelerinde İçişleri Bakanı, diğer belediyelerde valiler ta
rafından meclis üyeleri arasından bir başkanvekili atanır. Belediye başkanlığı ile belediye meclisi
nin aym zamanda boşalması halinde ise yeni seçime veya belediye başkanının görevine başlama
sına kadar il merkezi belediyelerinde İçişleri Bakanı, diğer belediyelerde valiler tarafından müna
sip bir başkan vekili atanır.
Belediyelerin seçilmiş organları veya bu organların üyeleri hakkında görevleri ile ilgili bir suç
sebebi ile soruşturma veya kovuşturma açılması halinde, ıçişleri Bakanı geçici bir tcdbir olarak,
kesin hükme kadar bu organları veya organların üyelerini görevden uzaklaştırabilir.
Belediye başkanının, görevini mazcretsiz ve kesintisiz olarak 20 günden fazla terk etmesi ve
bu durumun mahallin en büyük mülki amirince tespit edilmesi ve ıçişleri Bakanlığı'na bildirisi
üzerine, idari yargı tarafından 1 ay içinde verilecek kararla belediye başkanı başkanlıktan düşürü
lür.
Belediye başkanları üzerinde Içişleri Bakanlığl'lUn vesayet yetkisini düzenleyen diğer bir hü
küm de mansup başkan atanmaslI1ı düzenleyen 94 üncü maddedir. Buna göre:
Bakanlar Kurulu'nca görülecek lüzum üzerine tespit edilecek bazı beldelerden; il merkezi
olanların belediye başkanları ıçişleri Bakanlığı'nca,
- II merkezi olmayan yerlerin belediye başkanları mensup olduklım il valileri tarafından nas
bolunur ve başkanlıktan çıkarılabilirler.
Bu gibi belediyelerde ve Ankara'da başkanlık, İçişleri Bakanlığı'nın inhası ve Cumhurbaşka
l1I'n1l1 tasdikiyle vali ve kaymakamların uhdesine de tevdi olunabilir. Bu takdirde 61, 76 ncı mad
deler ahkamı bunlar hakkında tatbik olunmaz.
KanUlı ve l1izamnanıelere göre belediye başkanlarının başkan veya üye olarak buluninaları
icap eden heyet ve komisyonlam; bu gibi belediyelerde, vali veya kaymakamlar. üyeden birini ve
kilolarak gönderebilirler.
Yukarıdaki fıkralarda gösterilen ilçe belediye meclislerinin, 70 inci maddenin ı. 2. 3,4,5,8,9
ve ı 3 üncü fıkralarında sayılan işlcr hakkında verdikleri kararlar valinin ve il merkezindeki bele
1580
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diye meclisleri tarafından mezkur fıkralardaki işler hakkında verilen kararlar da Içişleri Bakamnın
tasdiki ile kafileşir, (1580 Sayılı Kanun Madde 94)

c. İçişleri Bakanllğı'nm Belediyelerin Eylem ve İşlemleri Üzerindeki Vesayet Yetkileri
Içişleri Bakanlığı'nın belediyelerin eylem ve işlemleri üzerinde de vesayet yetkisi vardır. Bu
yetkiler şu şekilde özetlenebilir.
1. Belediyelerle bunlara bağlı teşekkül ve müesseselerin eylem ve işlemleri, Içişleri Bakanı
adına mülkiye müfettişIeri tarafından teftiş edilir. (Mülkiye Teftiş Tüzüğü Madde 2)
2. Belediyelerce taşıt satın alınabilmesi, Içişleri Bakanlığı'nın teklifi üzerine Bakanlar Kuru
lu'nca verilecek müsaadeye bağlıdır. (237 Sayılı Taşıt Kanunu Madde 10)
3. Belediye görevlilerinin yurtdışı seyahatleri için İçişleri Bakanlığı'nın izni gereklidir, (5682
Sayılı Pasaport Kanunu Madde 14/6. ı i 73 Sayılı Milletlerarası Münasebeılerin Yürütülmesi ve
Koordinasyonu Hakkında Kanun Madde 1/6)
4. Belediyelerin kardeş şehir ve uluslararası kuruluşlarla ilişkileri Içişleri Bakanlığı'nın aracılı
ğı ile olur.

D.İçişleri Bakanlığı'nın Belediye Personeli Üzerindeki Vesayet Yetkileri
Içişleri Bakanlığı'nın belediye personeli işlemlerine ilişkin olarak da muhtelif vesayet yetkileri
vardır. Bunları şu başlıklar altında toplamak mümkündür.
ı. Kadro İşlemleri
Belediyelerde ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerde çalışan personelin kad
rolannın ihdl.ls, iptal. derece, ünvan ve sınıf değişikliklerine ilişkin işlemler ve bunların eğitimleri
Bakanlığımızca yapılmaktadır.

2. Sözleşmeli Personel İşlemleri
Sözleşmeli personel işlemleri; 657, 5434. 506 ve 3030

Sayılı
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kanlığıll1ızca yapılmaktadır.

3. Disiplin Işlemleri
Belediye başkanı ile bilumum helediye memur ve müstahdemleri, vazifelerinden münhais ve
ya vazifelerinin ifası esnasında hadis olan emümlerinden dolayı Memurin Muhakemali Hakkında
ki Kanun hükümlerine tabidirler. (1580 Sayılı Kanun Madde 102)
4. Yan Ödeme ve Fazla Çalışma Işlemleri
Mahalli idareler personeline aİL yan ödeme işlemleri Bakanlığımızea onaylamakla, fazla çalış
ma talepleri ise Bnkanlar Kurulu Kararı için Başbakanlığa iletilmektedir.
5. Ankara. İstanbul Başkan Vekillerinin tayini. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterinin ta
yini (3030 Sayılı Kanun) Bakanlığımızca onaylanmnktadır.
Yabancı ıabiiyetinde olanların belediye işlerinde istihdamı için Bakanlar Kurulu Kararı gerek
lidir. (Belediye Memur ve Müsıahdemler Tüzüğü Madde 7.2007 Sayılı Kanun)
E.ıçişleri Bakanlığı'nın Belediye Fonlaranın Yönetimine İlişkin Yetkileri
2380 Sayılı "Belediyelere ve ıı Özel Idarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Veril
mesi Hakkında Kanun" ile bu kanuna göre çıkarılan "Mahalli İdareler Fon Yönetmeliği" gereğin
Ct.' yapılacak başvuruları değerlendirmek. gerekli yardımların mahalline ulaşmasını sağlamak ve
amaca uygun şekilde kullanılınas1ll1 izlemek ve denetlemek. 4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muh
taç Olanlara Yardım Hnkk111da Kanun gereğince ayrılan fon için yapılacak yardım başvurularını
değerlendirmek. yardımların mahalline gönderilmesini sağlamak ve amaclila uygun olarak har
canınasını izlemek ve denetlemek. Bakanlığın yetkisindedir.

