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KONU
: Belediye Meclisinin 07.02.2014 tarih 2014/10 sayılı kararı ile kabul edilen Beşiktaş
Belediyesi İdari Yaptırım Yönetmeliğinin revize edilmesi.
İNCELEME
: Belediye Meclisimizin, 04.04.2016 günlü birinci Birleşiminde Hukuk Komisyonuna havale
edilen Zabıta Müdürlüğünün 08.03.2016 tarih ve 1012 yazısı ve ekleri.
İlgi: a) Belediye Meclisinin 07.02.2014 tarih ve 2014/10 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Beşiktaş Belediyesi İdari Yaptırım
Yönetmeliği.
b) İçişleri Bakanlığına 17.03.2014 tarihli ve 269|9430-49-781785-677 sayılı yazımız.
5393 Sayılı Belediye Kanunu belediyelere öncelikli olarak, hizmet sunduğu "belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikte
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak" görevi verilmiş, bu görevi yerine getirirken de
5393 Sayılı Belediye Kanununun "Belediyenin yetkileri ve imtiyazları" başlıklı l5 inci maddesinin (b) bendinde Belediye
Meclisine "Beldede huzur, sağlık ve esenliğin sağlanması için kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik
çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek" yetkisi tanınmıştır,
Belediyelerin aldığı kararlara muhalif hareket edenler hakkında 1608 Sayılı Belediye Cezaları ve 5326 Sayılı Kabahatler
Kanunu uyarınca bir takım idari yaptırımlar verebilmektedir. Ancak 1580 Sayılı Belediye ve 3030 Sayılı Büyükşehir
Belediye Kanunları yürürlükten kaldırılarak yerlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye
Kanunları almıştır. Bu Kanunların yürürlüğe girmesiyle birlikte; 1580 sayılı yasaya dayanılarak 30.01.1987 yılında
hazırlanmış olan ve İlçe Halkının uyması gereken Belediye emir ve yasakları ile ilgili "Belediye Zabıtası Yönetmeliği'nin"
günümüz ihtiyaçlarına cevap veremez hale gelmesi ve 1580 sayılı yasanın yürürlükten kaldırılması ile dayanağının
kalmaması nedeniyle İlçemizde yaşayan vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak amacıyla özel düzenlemeler ve tedbirlerin
alınması zorunlu hale gelmiş, 1987 yılında çıkarılan ve o tarihten bu güne geçen süre içinde mevcut olan yönetmeliğin
kurallarının günümüz şartları içinde ya şekil değiştirmiş, ya da tamamen ortadan kalkmış olması veya özel yasa ve
yönetmelikler ile uygulama ve yaptırım sınırları belirlenmiş, ayrıca Özel Kanun ve Yönetmeliklerle uygulamaları ve
yaptırımları belirlenmiş olan birçok kural ve yasaklara bu yönetmelikte yer verilmemiş olduğundan emir ve yasaklarla ilgili
bir uygulama yönetmeliği yapılmasının gerekliliği ortaya çıkmıştır.
Yukarıda açıkladığımız hususlar doğrultusunda 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer yasaların belediyelere yüklediği
görevleri yerine getirmek ve belde de esenlik, huzur, sağlık, düzen ve belde halkının mahalli müşterek nitelikteki
ihtiyaçlarının belirli kurallar içerisinde yerine getirilmesini sağlamak amacı ile İlgi (a) Belediye Meclis Karan ile kabul
edilerek 3011 sayılı kanun hükümleri doğrultusunda yayımı yapılarak yürürlüğe giren Beşiktaş Belediyesi İdari Yaptırım
Yönetmeliği'nin revize edilmesi için Belediye Meclisine havalesine ilişkin Müdürlük teklifi ve ekleri Komisyonumuzca
yapılan toplantıda incelenmiştir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ
: Yapılan inceleme neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin birinci
fıkrasının (m) bendine istinaden; Belediye Meclisinin 07.02.2014 tarih ve 2014/10 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Beşiktaş
Belediyesi İdari Yaptırım Yönetmeliğinin revize edilerek müdürlük teklifi ekindeki “Beşiktaş Belediyesi İdari Yaptırım
Yönetmeliği’nin kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin Onayına arz olunur şeklinde hazırlanan Hukuk
Komisyonu raporu okundu.
KARAR
: Belediye Meclisimizin 08 Nisan 2016 tarihli Nisan dönemi toplantısının ikinci birleşiminde;
5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendine istinaden revize edilen Beşiktaş
Belediyesi İdari Yaptırım Yönetmeliğine ilişkin Hukuk Komisyonu raporunun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
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