
 
T.C. 

BAŞKALE BELEDİYESİ 

Plan Bütçe Komisyonu Raporu 

 

 

Konu: 2022 ve Takip Edem Son İki Yılın Tahmini Bütçe Çalışmaları Hk. 

Rapor No:7 

 

Çalışma Süresi: 5 İş günü 

 

 

Komisyonumuz tarafından 26-27-28-29-30/07/2021 tarihlerinde yapılan çalışma ve tespitler 

sonucunda; 

 

 2020 yılı ve takip eden son iki yılın tahmini bütçesi ile 2022 yılı performans programı 

hazırlamaları için birimlerde istişare edilmesi ve hazırlanacak olan bütçe ve performans 

programının stratejik plan göstergelerine, Belediyemizin kaynaklarına 5018 kamu mali 

yönetimi ve kontrol kanunu ile 5393 sayılı kanunu ve mahalli idareler bütçe ve muhasebe 

uygulama yönetmeliği hükümlerine uygun olarak hazırlanmasını temin etmek hususunda 

gerekli çalışmalar yapılmış, hazırlanan çalışma belgeleri Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne 

sunularak Belediyemiz birimleri koordinesinde bütçe çalışmalarına başlanmıştır. 

 

İş bu raporumuzun karara bağlanmak üzere Meclis Başkanlığına sunulmasına karar 

verilmiştir. 30.07.2021 

 

Asım SOLAK   Ekrem DERE  Ahmet ALKAN 

Belediye Başkan V.   Daimi Encümen  Daimi Encümen 

Komisyon Başkanı   Üye    Üye 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
T.C. 

BAŞKALE BELEDİYESİ 

İmar Komisyonu Raporu 

 

Konu: Mahalle ve Kırsal Mahalle Alanlarının Belirlenmesi Çalışmaları 

 

Rapor No: 7 

Çalışma Süresi: 9 Gün 

 

Komisyonumuz tarafından 5-6-7-8-9-12-13-14-16/07/2021 tarihinde yapılan çalışma ve 

tespitler sonucunda; 

 

Bilindiği üzere 6360 Sayılı Kanun ile köylerin tüzel kişiliği kaldırılarak bağlı 

bulundukları ilçe Belediyesine mahalle olarak katılmış, ilçemizde de 66 köy tüzel kişiliğini 

kaybedip mahalle olarak Belediyemize katılmıştır. 

 

Ancak; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'na eklenen 16/10/2020 tarihli ve 

7254 Sayılı Kanunun EK3 Maddesi ile yeniden düzenleme getirilmiştir. (EK3 Madde: "Köy 

veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde 

bulunup sosyoekonomik durumu, şehir merkezine uzaklığı, belediye hizmetlerine 

erişebilirliği, mevcut yapılaşma durumu ve benzeri hususlar dikkate alınarak ilgili ilçe 

belediye meclisinin kararı ve teklifi üzerine büyükşehir belediye meclisinin en geç doksan 

gün içinde alacağı karar ile kırsal yerleşim özelliği taşıdığı tespit edilen mahalleler, kırsal 

mahalle kabul edilir..." denmektedir. ) 

  

Bu doğrultuda Belediyemiz Muhtarlık İşlerinin Mahalle muhtarları ile yapıtları 

istişareler sonucunda, Belediyemize muhtarlar tarafından  54 adet başvuru yapılmış ve 

başvuruların tamamı Mahallelerinin Kırsal Mahalle olarak belirlenmesi yönünde talepte 

bulunulmuş olup, kırsal mahalle olarak belirlenecek mahallelerin  listesi ekte sunulmuştur. 

Geri kalan ve ekte bilgileri sunulan mahallelerin durumları ise ilçenin ve mahallelerin 

sosyoekonomik durumu, şehir merkezine uzaklığı, belediye hizmetlerine erişilebilirliği, 

mevcut yapılaşma durumu ve benzeri hususlar dikkate alınarak kalan12 mahallenin de Kırsal 

Mahalle olarak belirlenmesi komisyonumuzca uygun görülmektedir. 

 

Bu bağlamda; İlçe sınırlarımız içinde yer alan ve köy pozisyonunda iken mahalle 

olarak Belediyemize katılan 66 mahallenin, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'na 

eklenen 16/10/2020 tarihli ve 7254 Sayılı Kanunun EK3 Maddesi doğrultusunda, vasıflarının 

Mahalle yada Kırsal Mahalle olarak yeniden belirlenmesi için Komisyon Raporumuz karar 

bağlanmak üzere Belediye Meclisine sunulmuştur. 16.07.2021 

 

 

Asım SOLAK   Ekrem DERE  Ahmet ALKAN 

Belediye Başkan V.   Daimi Encümen  Daimi Encümen 

Komisyon Başkanı   Üye    Üye  

 


