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I.Giriş 
 
Kent konseyi 5393 sayılı Belediye Kanunun 76.maddesine göre,kent yaşamında; 
kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun 
korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve 
dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim 
ilkelerini hayata geçirmek için teşekkül ettirilecektir. Konsey, belediyeler tarafından, 
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, varsa 
üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasî partilerin, kamu kurum ve 
kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla 
oluşur. Belediyeler başta olmak üzere tüm bileşenler, kent konseyinin faaliyetlerinin 
etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar. Temelde, icrai değil 
istişari bir fonksiyon gören kent konseyinde oluşturulan görüşler belediye meclisinin 
ilk toplantısında gündeme alınarak değerlendirilir. 
 
 
II.Kent Konseyinin Oluşumu 
 
5393 sayılı Belediye Kanununun 76.maddesinin son cümlesinin atfı ile 08.10.2006 
tarihli Resmi Gazetede yayınlanan ve bu yönetmeliğe dair 06.06.2009 tarihli 
değişiklikle son halini almış Kent Konseyi Yönetmeliğinin (KKY) göre, Kent konseyi; 
Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının 
ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; 
kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma 
ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve 
uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizması” olarak 
tanımlanmıştır. Yine bu yönetmeliğe göre, (m.8) kent konseyi; merkezi yönetimi, yerel 
yönetimi, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını ve sivil toplumu ortaklık 
anlayışı ile buluşturmak üzere aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş 
temsilcilerinden oluşur:  



 

 Mahallin en büyük mülki idare amiri veya temsilcisi, 

 Belediye başkanı veya temsilcisi, 

 Sayısı 10’u geçmemek üzere illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından 
belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, 

 Mahalle sayısı yirmiye kadar olan belediyelerde bütün mahalle muhtarları, 
diğer belediyelerde belediye başkanının çağrısı üzerine toplanan mahalle 
muhtarlarının toplam muhtar sayısının yüzde 30’unu geçmemek ve 20’den az 
olmamak üzere kendi aralarından seçecekleri temsilcileri, 

 Beldede teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin temsilcileri, 

 Üniversitelerden ikiden fazla olmamak üzere en az bir temsilci, üniversite 
sayısının birden fazla olması durumunda her üniversiteden birer temsilci, 

 Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, 
baroların ve ilgili dernekler ile vakıfların temsilcileri, 

 (İlk kez kurulacak konseylerde bu yoktur)  Kent konseyince kurulan meclis ve 
çalışma gruplarının birer temsilciden oluşur.  

 
III. Belediye Başkanının Görevleri 
 
Belediye Kanununun 38.maddesine göre, belediye başkanının görev ve yetkileri 
şunlardır:a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare 
etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.b) Belediyeyi stratejik plâna uygun 
olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere 
uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini 
hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise 
sunmak.c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak 
dayargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.d) Meclise ve encümene 
başkanlık etmek.e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.f) 
Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.g) Yetkili organların kararını 
almak şartıyla sözleşme yapmak.h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.i) 
Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay 
vermek.j) Belediye personelini atamak.k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini 
denetlemek.l) Şartsız bağışları kabul etmek.m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık 
ve mutluluğu için gereken önlemleri almak  n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için 
ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik  hizmetleri yürütmek ve engelliler 
merkezini oluşturmak.o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği 
kullanmak.p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye 
encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri 
kullanmak.Bunun dışında mevzuatça Belediye Başkanı, verilen görevleri yerine 
getirmekle de mükelleftir.Kent konseyi yönetmeliğine göre, “belediye” teriminden 
anlaşılması gereken “kent konseyi oluşumuna yardım ve destek sağlayan 
belediye”dir. (KYY m.4). Kent Konseyleri belediye teşkilatı olan yerlerde, mahalli 
idareler genel seçim sonuçlarını izleyen 3 ay içinde, yönetmeliğin ilgili  (yukarda 
belirttiğimiz) maddesinde belirtilen üyelerden oluşur (KKY m.5/1) Kent konseyi 
genel kurulu ilk toplantısını yapmak üzere belediye başkanının çağrısı ile 
toplanır. Belediye başkanının başkanlığında toplanan genel kurul, toplantıyı idare 
etmek üzere üyeleri arasından en az üç kişiden oluşan divan kurulunu seçer (KKY 
m.5/2)  Divan kurulunun oluşturulmasından sonra, kent konseyi yürütme kurulu ve 
kent konseyi başkanı seçilir (KKY m.5/3)  
 



IV. Görevi Kötüye Kullanma Suçu 
 
Türk Ceza Yasasının “Görevi kötüye kullanma” başlıklı, 257. Maddesinde, icrai ve 
ihmali olmak suretiyle iki tür görevi kötüye kullanma suçu düzenlenmiştir. Konumuzla 
ilgili olduğunu düşündüğümüz 2.fırka şöyledir: “Kanunda ayrıca suç olarak 
tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme 
göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere 
haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır”. Buna göre kamu görevlisi olan bir kimsenin, TCK’da özellikle 
tanımlanmış (zimmet, rüşvet, irtikap vb kamu görevlisine özgü suçlar) haller dışında 
kalan ve görevinin gereği olan iş ve işlemleri yapmakta ihmali veya gecikmesinin 
olmasını suç saymıştır. Ancak bu eylemin suç olması için, kişileri mağdur eden veya 
kamuya zarar veren bir davranış olması gerektiğini şart koşmuştur.  
Görevi kötüye kullanma, belirttiğimiz üzere, kamu görevlileri tarafından işlenebilen bir 
suçtur. Bu nedenle, öncelikle kimlerin kamu görevlisi olduğunun belirlenmesi 
gerekmektedir. TCK’nn 6/1-c maddesine göre kamu görevlisi deyiminden “kamusal 
faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette 
sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişi” anlaşılır. Kişinin kamu görevlisi sayılması 
için aranacak kriter, gördüğü işin kamusal bir faaliyet olmasıdır. Belediye başkanı bu 
anlamda, bir kamu görevlisi olarak ele alınmaktadır. Bu suçun faili olabilecek 
mahiyettedir.  
 
Suçun konusu, idari mevzuata göre kamu görevlileri tarafından üstlenilen ve 
toplumdaki bütün fertler adına icra edilen kamu görevidir. Görevi kötüye kullanma 
suçunun mağduru, bu kamusal niteliğinden dolayı toplumu oluşturanların tümüdür. 
 
Görevin kapsamının ve dolayısıyla gereklerinin belirlenmesinde, her somut olayda 
ilgili kamu görevlisinin tabi olduğu kanun, yönetmelik kısaca ilgi mevzuat esas alınır. 
Yani bir eylemin görevin gereklerine uygun olup olmadığı idare hukukuna göre 
bulunur.İdare hukukunda görevler sadece bir kanunla veya yazılı hukuk kuralıyla 
kamu görevlisine tevdi edilmiş olmaya bilir. Kural bu olmasına rağmen, sözlü bir 
talimat bile yeri gelince görev olarak addedilecektir. Görevi kötüye kullanma, kanuni 
tanımda görevin gereklerinin ne  şekilde kötüye kullanılarak işleneceği bizzat 
belirtilmediğinden, serbest hareketli bir suçtur. Buradaki temel kriter ilgili mevzuata 
aykırılığın vaki olmasıdır1.  

 
V. Değerlendirme 
 
A)Konsey – Belediye İlişkisi  
 
Kent konseyi, belediyenin icrai değil, istişari niteliği ağır basan (hatta organ diye 
bileceğimiz ağırlığa ulaşmış) bir birimi/bağlı bir yapısıdır. Belediye Kanunu 
76.maddenin son fıkrasındaki ve KKY m.14 beraberce ele alındığında, kent 
konseyinde (kent konseyi genel kurulunda) oluşturulan görüşler belediye meclisinin 
ilk toplantısında gündeme alınarak değerlendirilmek zorundadır. Bu da konseyin, 
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meclisi harekete geçirme kabiliyetine sahip bir yetki ile teçhiz edildiğini 
göstermektedir.  
 
Kent konseyine, Kanunun 76.maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesine 
baktığımızda, kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda 
yardım ve destek sağlamak ile belediyenin yükümlü kılındığını, KKY’nin 16/A 
maddesine göre de bunun “Belediyeler kent konseylerine, bütçelerinde ödenek 
ayırmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar” tümcesi ile mali 
boyutunun formüle edildiğini görmekteyiz. 
 
Konseylerin organlarının teşekkülü anlamında genel kurul yetkilidir. Başkan ve 
yürütme genel kurul tarafından seçilir. Ancak önemli görev ifa eden konseyin genel 
sekreterliğine önermenin belediye başkanı tarafından, bunlar içinden seçmenin de 
yürütme kurulunca yapıldığını görmekteyiz. Nitekim KKY m.14/A şöyledir: “Kent 
konseyi genel sekreteri, belediye başkanı tarafından önerilen üç aday arasından 
yürütme kurulu tarafından seçilir”.  
 
B) Konseyin İlk Kez Kurulması 
 
KKY m.5’teki “Kent konseyi genel kurulu ilk toplantısını yapmak üzere belediye 
başkanının çağrısı ile toplanır” hükmü ile, aynı yönetmeliğin geçici maddesinde 
geçen “(1)YG21 Programının uygulandığı yerlerde, kent konseyi veya benzeri adlarla 
oluşturulmuş yapılanmalar bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilir. Kent 
konseyi bulunmayan belediyelerde ilk toplantı, belediye başkanının çağırısı ile 
yapılır.(2) Kent konseyi ve benzeri adlarla oluşturulmuş mevcut yapılanmalara ve ilk 
toplantıya ilişkin işlemler bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir 
yıl içerisinde tamamlanır.(3) Kent konseyi ilk toplantısını, belediye başkanının çağrı 
yazısında bildirilen gündemle, ilan edilen yer ve tarihte yapar. Bu toplantıda yürütme 
kurulu oluşturulur” şeklindeki hükümleri iyice anlamak gereklidir. Buna  göre, 
 
i. Kent konseyleri, Belediye başkanının çağrısı ile bir araya gelerek kurulur.  
ii.  Daha önce YG21 (konumuzla ilgili olmadığı için detayını aşağıda dipnotta 

vermekteyiz2) olarak teşkil etmiş yapılar bile, uyumlu hale getirilir. Yine başkanın 
çağrısı ile toplanır.  

iii. Çağrı görevi, başkan ve yürütmenin seçimiyle değil, divanın oluşumu ile ikmal 
olacaktır. Bu suretle kurulan Kent konseyi başkanın seçecektir bundan sonraki 
toplantılar yürütme ve başkanın, ilgili mevzuatı tatbiki ile icra edilecektir.  

 
C) Konsey Kurma Bir Görev midir?  

                                                           
2
 “…Türkiye'de, 1997 yılından bu yana, bilenlerin bazen 'sessiz devrim' diye adlandırdıkları bir 'evrim' 

yaşanmaktadır. "Yerel Gündem 21" şeklinde anılan ve Avrupa'daki diğer örnekleriyle birlikte, ülkemizde BM 
Kalkınma Programı (BMKP) ile ortaklaşa uygulanmaya çalışılan bu evrimin özü, kentlerde yerleşik yerel 
yönetimlerle, sivil toplumu, kent gündemini belirlemek amacı etrafında birleştirerek, hem katılımcı 
demokrasiyi hem de, çevre ve yaşam kalitesini geliştirmektir. Yerel Gündem 21, bu kısa tariften de 
anlaşılabileceği gibi, başta "iyi yönetişim" olmak üzere, "bugünün gereksinimlerini, gelecek nesillerin 
gereksinimlerini karşılama yeteneğinden ödün vermeden karşılayan kalkınma" şeklinde yorumlanan 
"sürdürülebilir kalkınma" ile de, yakından ilintili bir programdır. Dolayısıyla, Yerel Gündem 21'in ortaya çıkışı, 
uygulama aşamaları ve günümüzde karşılaştığı sorunları tasvire çalışırken, sürdürülebilir kalkınmanın hayata 
geçiriliş safhalarından ve özellikle de, iyi yönetişim olgusundan söz etmek kaçınılmazdır…” Devamı için bkz: 
ARAR, A.Asım, “Yerel Gündem 21”  Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi (Ağustos, 2002), 
http://www.mfa.gov.tr/yerel-gundem-21.tr.mfa (ET.02.01.2018) 
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Görev, “bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı iş, misyon” anlamındadır3. 
Yukarda anlatımlarımızdan çıkan sonuç şudur ki, konseyi kurma, yani ilk toplantıya 
çağırma yetkisi sadece ve sadece belediye başkanındadır. Ve bu yetki, belediye 
kanununa dayanak biçimde çıkarılan yönetmelik ile ihdas olunmuştur.  
 
Nitekim bir genelgesi İçişleri Bakanlığı4;“Bilgi Toplumu Eylem Planının 67 numaralı 
eylemi kapsamında yürütülen Yerel e-Demokrasi Programı ile ilgili olarak 
belediyelerde demokratik katılımın ve yerel e-Demokrasi uygulamalarının 
yaygınlaştırılması, bu uygulamalara genel bir standart getirilmesi, uygulama yapacak 
tüm belediyelerin minimum standartları karşılamasının temini ve yerel politika 
önceliklerinin vatandaşlarla paylaşılmasının sağlanması büyük önem taşımaktadır. 
5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 4982 sayılı 
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Kent Konseyi Yönetmeliği, İl Özel İdaresi ve Belediye 
Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği ve Belediye Meclisi Çalışma 
Yönetmeliğinde de yerel demokratik uygulamalara dair çeşitli hükümlere yer 
verilmiştir. Bu çerçevede, herkesin ikamet ettiği beldenin hemşehrisi olduğu, 
hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri 
hakkında bilgilenme haklarının bulunduğu; meclislerin toplantılarının halka açık 
olması, kesinleşen meclis kararlarının özetlerinin yedi gün içinde uygun 
araçlarla halka duyurulması, ihtisas komisyonları raporlarının alenî olduğu, 
çeşitli yollarla halka duyurulması ve isteyenlere belirlenecek bedel karşılığında 
verilmesi; stratejik plânın, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili 
sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanması; kent konseylerinin 
kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye 
duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve 
hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeyi esas 
aldığı ve kent konseyinde oluşturulan görüşlerin belediye meclisinin ilk 
toplantısında gündeme alınarak değerlendirilmesi esasları getirilmiştir. Yerel e-
Demokrasi Programının hayata geçirilmesi amacıyla, yukarıda sayılan mevzuatta yer 
alan bütün hükümlerin etkin bir şekilde uygulamaya geçirilmesi gerekmektedir. 
Mevzuattaki bu hükümler doğrultusunda; demokratik, şeffaf ve katılıma açık mahalli 
idare uygulamalarına özel bir önem verilecektir. Bu çerçevede; 1.Bilgi edinme 
hakkının vatandaşlar tarafından etkin bir şekilde kullanımını sağlayacak tedbirlerin 
alınması, 2. Meclis toplantılarına katılımın teşvik edilmesi, 3. Denetim Komisyonu ve 
diğer ihtisas komisyonu raporlarının, meclis kararlarının ve belediye faaliyet 
raporunun internet ortamında da duyurulması, 4. Stratejik planın, ilgili kesimlerin 
katılımının sağlanarak hazırlanması,5. Kent konseyi kararlarının internet 
ortamında duyurulması ve belediye meclisinde öncelikle görüşülerek karara 
bağlanması büyük önem taşımaktadır.  Bütün belediyelerin, Yerel e-Demokrasi 
Programının hayata geçirilmesini temin amacıyla, internet sayfalarını da kullanmak 
suretiyle yukarıdaki ilke ve esaslara uygun hareket etmesi hususunda, bilgi ve 
gereğini önemle rica ederim.” şeklindedir. Burada açıkça ilgililer durumun önemi ve 
niteliği doğrultusunda uyarılmakta ve görev ve mahiyet tanımı yapılmaktadır.  
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Bu minvalde,İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan  
“Belediyeler Genel İş ve Yürütümü Teftiş Rehberi”ne göre; “..5.1.01- Herkesinikamet 
ettiği beldenin hemşehrisi olduğu; hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine 
katılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediye idaresinin 
yardımlarından yararlanma haklarının bulunduğu; yardımların insan onurunu 
zedelemeyecek koşullarda sunulması zorunluluğu, 5393 sayılı Belediye Kanununun 
13. maddesinde hüküm altına alınmış, 13. maddenin 2. fıkrasında;  belediyenin, 
hemşehriler arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin 
korunması konusunda gerekli çalışmaları yapacağı, bu çalışmalarda üniversitelerin, 
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, sivil toplum kuruluşları 
ve uzman kişilerin katılımını sağlayacak önlemlerin alınacağı belirtilmiş, Aynı 
maddenin son fıkrasında ise;  belediye sınırları içinde oturan, bulunan veya ilişiği olan 
her şahsın, belediyenin kanunlara dayanan kararlarına, emirlerine ve duyurularına 
uymakla ve belediye vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarını ödemekle yükümlü 
oldukları ifade edilmiş, Bu bağlamda; 5393 sayılı Kanunun 76. maddesi ile; kent 
yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve 
hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal 
yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve 
yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışmak üzere oluşturulan kent 
konseylerinin; çalışmalarını; 08.10.2006 gün ve 26313 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan Kent Konseyi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütüp 
yürütmedikleri, 76. maddenin son fıkrası gereğince, kent konseyinde oluşturulan 
görüşlerin belediye meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak değerlendirilip 
değerlendirilmediği, belediyeyi denetleyen mülkiye müfettişi tarafından kontrol 
edilecektir5” biçiminde ifade mevcuttur. Buna göre, konseyin mahiyeti Bakanlık 
tarafından bir görev olarak telakki edildiğini görmekteyiz.  
 
Danıştay bir kararında;“4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin 
Yargılanması Hakkında Kanunun  4 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü 
fıkralarında; bu Kanuna göre memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında yapılacak 
ihbar ve şikayetlerin soyut ve genel nitelikte olmamasının, ihbar veya şikayetlerde kişi  
veya olay belirtilmesinin zorunlu olduğu, iddiaların da ciddi bulgu ve belgelere 
dayanması gerektiği, bu hükme aykırı bulunan ihbar ve şikayetlerin, Cumhuriyet 
başsavcıları ve izin vermeye yetkili merciler tarafından işleme konulmayacağı ve 
durumun ihbar veya şikayette bulunana bildirileceği hükme bağlanmıştır.  Dosyanın 
incelenmesinden; şikayetçi K.Arslan'ın başkanı olduğu Derneğin 10.8.2009 tarihli 
Burdur Kent Konseyi toplantısına çağrılmaması üzerine Isparta İdare Mahkemesinde 
söz konusu toplantının iptali için dava açıldığı ve İdare Mahkemesinin 9.11.2010 tarih 
ve E.2009/721,  K:2010/813 sayılı kararıyla dava konusu işlemin iptal edildiği, bu 
karardan sonra şikayetçi tarafından Burdur Belediye Başkanı hakkında görevini 
kötüye kullandığı ve yetkisini aşarak keyfi muamelede bulunduğu yolundaki iddianın 
ileri sürülmesi üzerine  Burdur  Valiliği  tarafından  yapılan  araştırmada,  Belediye  
Başkanının, Kent  Konseyi Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin h bendinde yer alan ve 
toplantılara davet edilecekleri belirtilen "...ilgili dernek ve vakıf  temsilcileri" ifadesini, 
İldeki  tüm derneklere çağrı gönderme zorunluluğu bulunmadığı şeklinde yorumladığı, 
10.8.2009 tarihinde yapılacak toplantı için ulaşılabilen ve tespit edilebilen tüm 
derneklere davetiye gönderildiği, şikayetçinin de aralarında olduğu bazı derneklere 
çağrı gönderilmediği, ancak bu hususun keyfilik içermediği, ayrıca davet edilmediği 
                                                           
5
Abdulkadir Topcu (Mülkiye Başmüfettişi) tarafından Nisan 2012 de güncelleştirilen rehber için bkz: 

http://www.mulkiyeteftis.gov.tr/ortak_icerik /mulkiyeteftis/rehber/2012.  

file:///G:\Belediye%20genel%20i�%20y�r�t�m�%20rehberi%202011\mevzuat\5393%20say�l�%20Belediye%20Kanunu.docx%23hem�ehri
file:///G:\Belediye%20genel%20i�%20y�r�t�m�%20rehberi%202011\mevzuat\5393%20say�l�%20Belediye%20Kanunu.docx%23hem�ehri
file:///G:\Belediye%20genel%20i�%20y�r�t�m�%20rehberi%202011\mevzuat\5393%20say�l�%20Belediye%20Kanunu.docx%23hem�ehri
file:///G:\Belediye%20genel%20i�%20y�r�t�m�%20rehberi%202011\mevzuat\5393%20say�l�%20Belediye%20Kanunu.docx%23sosyal13
file:///G:\Belediye%20genel%20i�%20y�r�t�m�%20rehberi%202011\mevzuat\5393%20say�l�%20Belediye%20Kanunu.docx%23vergi13
file:///G:\Belediye%20genel%20i�%20y�r�t�m�%20rehberi%202011\mevzuat\5393%20say�l�%20Belediye%20Kanunu.docx%23vergi13
file:///G:\Belediye%20genel%20i�%20y�r�t�m�%20rehberi%202011\mevzuat\5393%20say�l�%20Belediye%20Kanunu.docx%23vergi13
file:///G:\Belediye%20genel%20i�%20y�r�t�m�%20rehberi%202011\mevzuat\5393%20say�l�%20Belediye%20Kanunu.docx%23konsey76
file:///G:\Belediye%20genel%20i�%20y�r�t�m�%20rehberi%202011\mevzuat\Kent%20Konseyi%20Y�netmeli�i.docx%23konsey
file:///G:\Belediye%20genel%20i�%20y�r�t�m�%20rehberi%202011\mevzuat\5393%20say�l�%20Belediye%20Kanunu.docx%23g�r��


halde toplantıya gelen bazı dernek temsilcilerinin engelleme olmadan toplantıya 
katıldıkları, şikayetçinin ise 10.8.2009 tarihinde toplantı yerine geldiği, ancak kendi 
iradesiyle toplantıya katılmadığı, bu nedenlerle şikayetin anılan 4 üncü madde 
kapsamında ön incelemeyi gerektirecek nitelikte bulunmadığı anlaşıldığından, 
şikayetin işleme konulmamasına ilişkin İçişleri Bakanının 10.5.2011  tarih  ve 
İNS:11.15-144 sayılı kararına yapılan itirazın reddine, dosyanın karar ekli olarak 
İçişleri Bakanlığına, kararın bir örneğinin itiraz edene gönderilmesine 13.9.2011 
tarihinde  oybirliğiyle karar  verildi” şeklinde hüküm kurulmuştur. Burada mahkemenin 
esasa girerek, konseye dair işlemlerde bir aykırılığın olmadığını tespit ederek, 
belediye başkanı hakkında verilen “işleme konulmama” kararına itirazı reddetmesi; 
konseye dair işlemlerin bir görev mahiyeti arz ettiğini göstermektedir. 
 
 
 
 
VI.Sonuç 
 
Bu anlatımlarımız ışığında, ilkin konsey kurmanın başkan verilen bir yetki olduğu ve 
bunun da belediye mevzuatından kaynaklı bir görev olduğu, bu görevin bir kereye 
mahsus yerine getirilmesi ile bu yükümlülüğün ortadan kalkacağı sabittir. Bunu ihmal 
eden başkanın, eylemi açıkça TCK m.257 kapsamında ele alınabilecektir. Bunun için 
bu suçun oluşması için, başkanın; konseyin oluşması için herhangi bir iş ve işlem 
yapmamış olması ve mevzuatta ön görülen süreyi geçirmiş olması gerekir. 6360 
sayılı yasadan sonra, kurulan belediyelerin de kurulumundan itibaren (başkaca 
önemli işlerini bitirdikten ve makul süre dolduktan sonra, örneğin yazı işleri müdürü 
atamadan konsey kurmak düşünülemez, ya da mali plan hazırlamadan vs) bu sürece 
girişmiş olması şarttır. Burada doğan zarar kamu menfaatine verilen zarar olup, 
halkın belediyenin karar süreçlerine katılımının önüne geçilerek kanuna aykırılık teşkil 
ettirilmektedir. Bu bağlamda, belediye başkanlarının konseylerin kurulmasını ihmal 
ederek görevi kötüye kullanma suçunun faili olacağını değerlendirmekteyiz.  
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