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… BELEDİYE BAŞKANLIĞINA 

 

İlgi     : 28.04.2021 tarihli ve E76933748105.99337 sayılı yazınız.  

 

İlgi yazınız ile özetle; 5393 Belediye Kanunun 25 inci maddesi çerçevesinde kurulan 

Denetim Komisyonunun denetim yapamadığına ilişkin rapor ve tutanakların ekte sunulduğundan 

bahisle konu hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin temin ve icrası talep edilmektedir.  

5393 Sayılı Kanunun “Denetim Komisyonu” başlıklı 25 inci maddesinde; 

“İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisi, her 

ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt 

ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok 

olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasî parti grubunun ve bağımsız 

üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur. 

Komisyon, belediye başkanı tarafından belediye binası içinde belirlenen yerde çalışır ve 

çalışmalarında kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanabilir. 

Denetim komisyonu toplantılarına, belediye ve bağlı kuruluşları dışındaki kamu kurum ve 

kuruluşlarından görevlendirilenlere (1.000); kamu personeli dışındaki diğer uzman kişilere 

büyükşehir belediyelerinde (3.000), diğer belediyelerde (2.000) gösterge rakamının Devlet 

memurlarına uygulanan aylık katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere, 

belediye meclisince belirlenecek miktarda günlük ödeme yapılır. Denetim komisyonunun emrinde 

görevlendirilecek kişi ve gün sayısı belediye meclisince belirlenir. Uzman kişilerde aranacak 

nitelikler belediye meclisinin çalışmasına dair yönetmelikte düzenlenir. 

Komisyon belediye birimleri ve bağlı kuruluşlarından her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilir. 

Bu istekler gecikmeksizin yerine getirilir. 

Komisyon, çalışmasını kırkbeş işgünü içinde tamamlar ve buna ilişkin raporunu mart 

ayının sonuna kadar meclis başkanlığına sunar. 

Konusu suç teşkil eden hususlarla ilgili olarak meclis başkanlığı tarafından yetkili 

mercilere suç duyurusunda bulunulur.” hükmü,  

Aynı Kanunun “Denetimle ilgili diğer hükümler” başlıklı 58 inci maddesinde; 

“Denetimin yapılması ve faaliyet raporunun hazırlanması hususunda bu Kanunda hüküm 

bulunmayan durumlarda 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile diğer kanunların 

ilgili hükümleri uygulanır.” hükmü, 

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin “Denetim komisyonunun oluşumu” başlıklı 22 

nci maddesinde; 

“İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki belediyelerde, her yılın Ocak ayı 

toplantısında meclis, üyeleri arasından gizli oyla üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak üzere 

bir denetim komisyonu oluşturur. 



Denetim komisyonu, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye 

sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur. Komisyona üye seçiminde ihtisas 

komisyonlarına üye seçimindeki usul ve esaslar uygulanır. 

Denetim komisyonu kendi arasından bir başkan, bir başkan vekili seçer. Denetim 

komisyonu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar 

alır. 

Denetim komisyonu, belediye binası içinde belediye başkanı tarafından belirlenen yerde 

çalışır ve çalışmalarında uzman kişi ve kuruluşlardan yararlanabileceği gibi kamu kuruluşları 

personelinden de yararlanabilir. Komisyon tarafından istenen bilgi ve belgelerin iade edilmek 

üzere verilmesi zorunludur. 

Komisyon, çalışmasını kırk beş işgünü içinde tamamlar ve buna ilişkin raporunu, Mart 

ayının sonuna kadar meclis başkanlığına sunar. Başkan, Nisan ayı meclis toplantısında denetim 

raporunu okutmak suretiyle meclise bilgi verir. 

Konusu suç teşkil eden hususlarla ilgili olarak meclis başkanlığı tarafından yetkili 

mercilere suç duyurusunda bulunulur.” hükmü, 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun “Kamu idarelerinin 

sorumluluğu” başlıklı 76 ncı maddesinde; 

“Malî karar ve işlemlere ilişkin her türlü kayıt, bilgi ve belgeler, kamu idareleri tarafından 

düzenli olarak muhafaza edilir. 

Kamu idareleri ve görevlileri; malî yönetim ve kontrol sistemleri ile bütçenin hazırlanması, 

uygulanması, sonuçlandırılması, muhasebeleştirilmesi, raporlanması işlemlerine ait bilgi ve 

belgeleri denetimle görevlendirilmiş olanlara ibraz etmek, görevin sağlıklı yapılmasını 

sağlayacak önlemleri almak ve her türlü yardım ve kolaylığı göstermek zorundadır.” hükmü, 

Mezkûr Kanununun “Sosyal güvenlik kurumları ve mahallî idareler” başlıklı 77 inci 

maddesinde; 

“Sosyal güvenlik kurumları ve mahallî idare bütçelerinin hazırlanması ve uygulanması ile 

diğer malî işlemleri, bu Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ilgili kanunlarındaki hükümlere 

tâbidir. Ancak, sosyal güvenlik kurumları ve mahallî idarelerin ayrıntılı harcama programları ile 

finansman programları bütçeleriyle birlikte hazırlanır, görüşülür ve onaylanır. Ödenekler de bu 

usul ve esaslara göre kullanılır.   

Malî yönetim ve kontrol sisteminin zaafa uğradığı, yolsuzluk veya kamu zararına yönelik 

emarelerin ortaya çıktığı durumlarda; il özel idareleri için ilgili vali, belediyeler için ilgili 

belediye başkanının talep etmesi veya doğrudan Cumhurbaşkanının onayı üzerine İçişleri Bakanı, 

yetkili denetim elemanlarına, ilgili mahallî idarelerin tüm malî yönetim ve kontrol sistemlerini, 

malî karar ve işlemlerini mevzuata uygunluk yönünden teftiş ettirir. Bu teftişler sonucunda 

düzenlenecek raporların bir örneği İç Denetim Koordinasyon Kuruluna, bir örneği de gerekli 

işlemlerin yapılması için ilgili vali veya belediye başkanına gönderilir.” hükmü, 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun “Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları:” 

başlıklı 11 inci maddesinde; 

“(Değişik: 12/5/1982 - 2670/4 md.) Devlet memurları kanun ve diğer mevzuatta belirtilen 

esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve 

görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar.” 

…” hükmü, 

Aynı Kanunun “Kişisel sorumluluk ve zarar:” başlıklı 12 nci maddesinde; 

“(Değişik: 12/5/1982 - 2670/5 md.) Devlet memurları, görevlerini dikkat ve itina ile yerine 

getirmek ve kendilerine teslim edilen Devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde 

bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundadırlar. …” hükmü, 

Mezkûr Kanunun “Kovuşturma ve yargılama:” başlıklı 24 üncü maddesinde; 



“Devlet memurlarının görevleri ile ilgili veya görevleri sırasında işledikleri suçlardan 

dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması ve haklarında dava açılması özel hükümlere tabidir.” 

hükmü, 

4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 

“İzin vermeye yetkili merciler “Soruşturma izni yetkisi” başlıklı 3 üncü maddesinde; 

“a) İlçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında kaymakam, 

b) (Değişik:6/12/2019-7196/51 md.) İlde ve merkez ilçede görevli memurlar ve diğer kamu 

görevlileri ile kaymakamlar hakkında vali, 

… 

h) Büyükşehir belediye başkanları, il ve ilçe belediye başkanları; büyükşehir, il ve ilçe 

belediye meclisi üyeleri ile il genel meclisi üyeleri hakkında İçişleri Bakanı, 

i) İlçelerdeki belde belediye başkanları ve belde belediye meclisi üyeleri hakkında 

kaymakam, merkez ilçelerdeki belde belediye başkanları ve belde belediye meclisi üyeleri 

hakkında bulundukları ilin valisi, 

j) Köy ve mahalle muhtarları ile bu Kanun kapsamına giren diğer memurlar ve kamu 

görevlileri hakkında ilçelerde kaymakam, merkez ilçede vali, 

…” hükmü yer almaktadır. 

 İlgili mevzuat hükümleri incelendiğinde; belediye başkanının talep etmesi üzerine İçişleri 

Bakanının, yetkili denetim elemanlarına, Belediyenizin tüm malî yönetim ve kontrol sistemlerini, 

malî karar ve işlemlerini mevzuata uygunluk yönünden teftiş ettirebileceği; görevlerinin gereğini 

yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında ise, izin vermeye yetkili merciler tarafından 4483 

Sayılı Kanun çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılması gerektiği değerlendirilmektedir. 

Bilgi edinilmesini rica ederim. 

Bakan a. 

Genel Müdür 

 

  
  
 


