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Ġlgi : 21/06/2010 tarih ve 3117 sayılı yazınız. 

             

Ġlgi yazınızda, Ġliniz Kıbrısçık Ġlçesinde faaliyet gösteren Kıbrısçık Köylere Hizmet 

Götürme Birliğinin mayıs ayı meclis toplantısında yapılan tüzük değiĢikliği ile Mahalli 

Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 28 inci maddesinin 11 inci bendi gerekçe 

gösterilerek birlik tüzüğünün Ġhtisas Komisyonlarına iliĢkin 14 üncü maddesinin iptal edildiği 

belirtilerek; birlik meclisinin, 5355 sayılı Mahalli Ġdare Birlikleri Kanununun 11 inci 

maddesinin üçüncü fıkrasındaki, plan ve bütçe komisyonlarının kurulmasına iliĢkin hükme ve 

tip tüzükteki düzenlemeye rağmen ihtisas komisyonlarının kurulması ile ilgili tüzük 

hükmünün iptal edilip edilmeyeceği hususunda Bakanlığımız görüĢü istenilmektedir. 

5355 sayılı Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında; “Birlik meclisinde plan 

ve bütçe komisyonunun dıĢında birliğin faaliyet konularında olmak üzere ihtisas komisyonları 

kurulabilir. Ġhtisas komisyonları meclis üyeleri arasından birlik meclisinin kararıyla kurulur 

ve komisyon üye sayısı beĢi geçemez. Komisyon üyelerinin ayrı mahalli idare temsilcileri 

arasından seçilmesi esastır.” hükmü, 

18 inci maddesinin altıncı fıkrasında; “Köylere hizmet götürme birliklerinin bütçesine 

iliĢkin esas ve usuller ile muhasebe ve raporlama standartları, harcama esas ve usulleri, 

çerçeve hesap planı ile düzenlenecek raporların Ģekil, süre ve türleri ile bu birliklerinin 

yapacakları ihalelere iliĢkin esas ve usuller Maliye Bakanlığının görüĢü alınarak ĠçiĢleri 

Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.” hükümleri yer almaktadır. Ancak 

18 inci maddenin altıncı fıkrasında köylere hizmet götürme birlikleri için öngörülen 

yönetmelik henüz hazırlanmadığından bu birliklerde, muhasebe ve raporlama standartları, 

harcama esas ve usulleri Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre 

yapılmaktadır. 

Ayrıca Kanununun 9 uncu maddesinin (i) bendi ve Mahalli Ġdare Birlikleri için 

hazırlanan tip tüzüğün 10 uncu maddesinin (i) bendinde de birlik meclisine ihtisas 

komisyonlarını oluĢturma görevi verilmiĢtir. 

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde mahalli idare birliklerinde plan ve bütçe 

komisyonu oluĢturulabileceği değerlendirilmektedir. 

Bilgi ve gereğini rica ederim.  
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