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KARARIN ÖZÜ:
Muhtarlık Hizmet Binalarının doğalgaz,elektrik,su,internet ve telefon giderlerinin Belediye 
bütçesinden ödenmesi. 

TEKLİF:
Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün 02.12.2015 tarih, 2015/31336 sayılı teklifi.
BAŞKANLIK MAKAMI'NA; Mahalle muhtarlıkları; ülkemizde demokrasinin gelişmesine  
katkıda bulunan, yönetime katılımı sağlamanın da önemli araçlarından biridir. Muhtarların, 
vatandaşlarımızın kolay ve hızlı bir şekilde ulaşıp sorunlarını dile getirdiği en yakın yönetim 
kademesi olması itibariyle kamu hizmetlerinin yürütülmesindeki rolü büyüktür. Bu anlayışla kamu 
hizmetlerinin etkin, verimli ve güvenli bir şekilde sunulması, sorunların en kısa sürede yetkili 
makamlara iletilmesi ve sonuçlandırılmasında muhtarlık müessesesinin görevlerinin sıkıntı 
çekmeden yerine getirmesinin sağlanması Anayasamızda yer alan sosyal ve hukuk devleti olma 
ilkesinin gereğidir.
             İlçemizde görev yapan mahalle muhtarlarımız Belediye Başkanlığımıza sundukları 
dilekçelerle; yasalarla kendilerine verilen muhtarlık harcı karşılığında düzenlenmesi gereken  
belgelerin  bilgisayar teknolojilerinin gelişmesiyle artık İl ve İlçe Müdürlüklerince düzenlendiğini, 
görevlerinin artmış olmasına rağmen harç gelirleri yetersiz olduğundan hizmet verdikleri muhtarlık 
binalarının doğalgaz, su, elektrik, internet aboneliği giderlerinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 
Mahalle Yönetimi başlıklı 9. maddesi (Md 9 "Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından 
yönetilir.Belediye sınırları içinde mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, bölünmesi, 
adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesi, belediye meclisinin kararı ve kaymakamın görüşü 
üzerine valinin onayı ile olur.Muhtar, mahalle sakinlerinin gönüllü katılımıyla ortak ihtiyaçları 
belirlemek, mahallenin yaşam kalitesini geliştirmek, belediye ve diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarıyla ilişkilerini yürütmek, mahalle ile ilgili konularda görüş bildirmek, diğer kurumlarla 
iş birliği yapmak ve kanunlarla verilen diğer görevleri yapmakla yükümlüdür.Belediye, mahallenin 
ve muhtarlığın ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının çözümü için bütçe imkânları ölçüsünde 
gerekli ayni yardım ve desteği sağlar; kararlarında mahallelinin ortak isteklerini göz önünde 
bulundurur ve hizmetlerin mahallenin ihtiyaçlarına uygun biçimde yürütülmesini sağlamaya 
çalışır.") gereği; Belediye Başkanlığımızca ilgili kurumlara ödenmesini talep etmektedirler.
                     5393 sayılı Belediye Kanununun Belediyenin Yetkileri ve İhtiyaçları başlıklı 15/a 
Maddesi; "Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her 
türlü faaliyet ve girişimde bulunmak", hükmündedir. Yine 5393 sayılı Belediye Kanununun 
Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri başlıklı 38. Maddesinin (m) fıkrası "Belde halkının huzur, 
esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak" denilmek suretiyle, belde halkının 
mahalli müşterek ihtiyaçlarından olan muhtarlık binalarının, muhtarlık hizmetlerinin 
vatandaşımıza en iyi şekilde ulaşmasını sağlamak  Belediyelerin görev ve yetkileri arasında kabul 
edilmektedir.
                Yukarıda arz edilen yasa hükümlerine dayanarak 5393 sayılı Belediye Kanununun 9. 
Maddesi gereği mahalle muhtarlarının görevlerini mesai saatleri içinde daimi olarak 
yapabilmelerine destek vermek amacıyla, Kartal ilçesi mahalle muhtarlıkları binalarının doğalgaz, 
elektrik, su, internet, telefon aboneliği faturalarının bedellerinin Belediyemiz bütçesinden  (2019 
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yılı Yerel İdareler seçim tarihine kadar) destek amaçlı ilgili idarelere ödenmesi hususunda  karar 
alınması için yazımızın Belediye Meclisine havalesini emir ve müsaadelerinize arz ederim.  
(Başkan Yardımcısı.)
   
Hukuk Komisyonu'nun 10.12.2015 tarihli raporu.
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA KARTAL;  KONUNUN ÖZÜ: Muhtarlık binalarının 
doğalgaz,elektrik,su,internet ve telefon giderlerinin Belediye bütçesinden ödenmesiyle ilgili 
teklifin görüşülmesi. KOMİSYON GÖRÜŞÜ:  Söz konusu teklif 5393 sayılı Belediye 
Kanunu'nun 15/a ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 38/m maddesi gereğince fatura bedellerinin 
ödenmesi Komisyonumuzca hukuka uygun bulunmuştur. Yüce  Meclisin Onayına Arz Olunur. 
(Hukuk Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)
 
 
Plan  ve Bütçe Komisyonu'nun 08.12.2015 tarihli raporu. 
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA  KARTAL; KONUNUN ÖZÜ: Muhtarlık hizmet 
binalarının doğalgaz, elektrik, su, internet ve telefon giderlerinin belediye bütçesinden ödenmesi.
             KOMİSYON GÖRÜŞÜ:  07.12.2015 tarihinde komisyonumuza havale edilen Muhtarlık 
hizmet binalarının doğalgaz, elektrik, su, internet ve telefon giderlerinin belediye bütçesinden 
usulü gereği ödenmesi hususu komisyonumuzca uygun görülmüştür. Yüce Meclisin Takdirlerine 
Arz Olunur. (Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)
                                                  

SONUÇ :
Muhtarlık Hizmet  Binalarının doğalgaz,elektrik,su,internet ve telefon giderlerinin Belediye 
bütçesinden ödenmesi ile ilgili teklifin Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporları doğrultusunda  KABULÜNE Kartal İlçe Belediye Meclisi'nin 
2015/ARALIK AYI TOPLANTISI'NIN 11.12.2015 TARİHİLİ 3.BİRLEŞİMİNDE  
OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
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