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T.C
ENERJİ KENTLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ
BİRİNCİ BÖLÜM
BİRLİĞİN ADI, MERKEZİ, FAALİYET ALANI, SÜRESİ, ÜYELERİ VE AMACI
Birliğin Adı
Madde 1-(1) Birliğin adı “Enerji Kentleri Birliği”dir.
(2) Birliğin kısaltılmış adı“EKB”dir.
(3) Birlik, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun ilgili
maddelerince kurulan tüzel kişiliği olan bir kamu kuruluşudur.
Birliğin Merkezi
Madde 2- Birliğin merkezi ANKARA ilidir.
Birliğin Faaliyet Alanı ve Süresi
Madde 3- (1) Birliğin faaliyetleri birliğe üye mahalli idarelerin mülki yönetimlerinin
yetki alanları ile sınırlı olup, çalışma süresi sınırsızdır.
BİRLİĞİN KURUCU VE DİĞER ÜYELERİ
Madde 4 - 1. Ağrı ili Diyadin Belediyesi, 2. Ankara ili Kızılcahamam Belediyesi, 3.
Aydın ili Sultanhisar Belediyesi, 4. Balıkesir ili Bigadiç Belediyesi, 5. Balıkesir ili Edremit
Belediyesi, 6. Bingöl ili Ilıcalar Belediyesi, 7. Bolu ili Karacasu Belediyesi, 8. Bolu ili
Mudurnu Belediyesi, 9. Bolu ili Seben Belediyesi, 10. Denizli ili Buldan Belediyesi, 11.
Denizli ili Denizli Büyükşehir Belediyesi, 12. Erzurum ili Aziziye Belediyesi, 13. Erzurum ili
Pasinler Belediyesi, 14. İzmir ili Balçova Belediyesi, 15. İzmir ili Çeşme Belediyesi, 16.
Kırşehir ili Kırşehir Belediyesi, 17. Manisa ili Gördes Belediyesi, 18. Manisa ili Kula
Belediyesi, 19. Rize ili Çamlıhemşin Belediyesi, 20. Sakarya ili Akyazı Belediyesi, 21.
Samsun ili Havza Belediyesi, 22. Yalova ili Armutlu Belediyesi, 23. Yalova ili Termal
Belediyesi, 24. Yozgat ili Sarıkaya Belediyesi, 25. Kütahya ili Simav Belediyesi, 26. Kütahya
ili Gediz Belediyesi, 27. Balıkesir ili Gönen Belediyesi, 28. Amasya ili Hamamözü
Belediyesi, 29. Ankara ili Ayaş Belediyesi, 30. Konya ili Ilgın Belediyesi, 31. Amasya ili
Amasya Belediyesi, 32. Aydın ili Buharkent Belediyesi, 33. Aydın ili Germencik Belediyesi,
34. Niğde ili Niğde Belediyesi, 35. Bursa ili Bursa Büyükşehir Belediyesi, 36. Kocaeli ili
Gölcük Belediyesi, 37. Erzurum ili Olur Belediyesi, 38. Kocaeli ili Başiskele Belediyesi, 39.
Nevşehir ili Kozaklı Belediyesi, 40. Karabük ili Eskipazar Belediyesi, 41. Kütahya ili
Kütahya Belediyesi, 42. Kütahya ili Hisarcık Belediyesi, 43. Eskişehir ili Mihalıççık
Belediyesi, 44. Yozgat ili Sorgun Belediyesi, 45. İzmir ili Bayındır Belediyesi, 46. Kırşehir ili
Çiçekdağı Belediyesi, 47. Kırşehir ili Mucur Belediyesi, 48. Ankara ili Haymana Belediyesi,
49. Ankara ili Polatlı Belediyesi, 50. Kırşehir ili Kaman Belediyesi, 51. Bursa ili
Mustafakemalpaşa Belediyesi, 52. Kütahya ili Simav ilçesi Çitgöl Belediyesi, 53. Aydın ili
Nazilli Belediyesi, 54. Rize ili İkizdere Belediyesi, 55. Aydın ili Kuyucak Belediyesi, 56.
Afyonkarahisar ili Afyonkarahisar Belediyesi, 57. Sivas ili Sivas Belediyesi, 58.
Afyonkarahisar ili Çobanlar Belediyesi, 59. Aydın ili İncirliova Belediyesi, 60. Uşak ili Banaz
Belediyesi, 61. Uşak ili Uşak Belediyesi, 62. Ankara ili Beypazarı Belediyesi, 63. Yalova ili
Esenköy Belediyesi, 64. Ankara ili Kahramankazan Belediyesi, 65. Ankara ili Güdül
Belediyesi, 66. Denizli ili Pamukkale Belediyesi, 67. Ankara ili Çamlıdere Belediyesi, 68.
Balıkesir ili Sındırgı Belediyesi, 69. Aydın ili Aydın Büyükşehir Belediyesi, 70. Erzurum ili
Erzurum Büyükşehir Belediyesi, 71. Ankara ili Ankara Büyükşehir Belediyesi, 72. Balıkesir
ili Altıeylül Belediyesi, 73. Şanlıurfa ili Haliliye Belediyesi, 74. Eskişehir ili Sarıcakaya
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Belediyesi, 75. Aksaray ili Sarıyahşi Belediyesi, 76. Osmaniye ili Osmaniye Belediyesi, 77.
Eskişehir ili İnönü Belediyesi, 78. Afyonkarahisar ili Sandıklı Belediyesi, 79. Kırşehir ili
Kaman ilçesi Kurancılı Belediyesi, 80. Tokat ili Reşadiye Belediyesi, 81. Aydın ili Kuşadası
Belediyesi, 82. Samsun ili Terme Belediyesi, 83. Muğla ili Muğla Büyükşehir, 84. Kayseri ili
Sarıoğlan Belediyesi, 85. Eskişehir ili Seyitgazi Belediyesi, 86. Balıkesir İli Kepsut
Belediyesi, 87. Balıkesir ili Balya Belediyesi, 88. İzmir ili Dikili Belediyesi, 89.
Kahramanmaraş ili Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 90. Balıkesir ili Dursunbey
Belediyesi, 91. Eskişehir ili Günyüzü Belediyesi, 92. Tekirdağ ili Saray Belediyesi, 93.
Afyonkarahisar ili İscehisar Belediyesi, 94. Manisa ili Köprübaşı Belediyesi, 95. Bolu ili
Göynük Belediyesi, 96. Şanlıurfa ili Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 97. Afyonkarahisar ili
Dinar Belediyesi, 98. Elazığ ili Elazığ Belediyesi, 99. Aksaray ili Aksaray Belediyesi, 100.
Eskişehir ili Mihalgazi Belediyesi, 101. Kütahya ili Emet Belediyesi, 102. Yozgat ili
Akdağmadeni Belediyesi, 103. Yozgat ili Yerköy Belediyesi, 104. Diyarbakır ili Çermik
Belediyesi, 105. Balıkesir ili Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 106. Balıkesir ili İvrindi
Belediyesi, 107. Aksaray ili Güzelyurt Belediyesi, 108. Eskişehir İli Odunpazarı Belediyesi,
109. Yozgat ili Boğazlıyan Belediyesi, 110. Kars ili Kars Belediyesi, 111. Konya ili Karatay
Belediyesi, 112. Van ili Erciş Belediyesi, 113. Erzurum ili Palandöken Belediyesi, 114.
Denizli ili Bozkurt Belediyesi, 115. Denizli ili Tavas Belediyesi, 116. Denizli ili Beyağaç
Belediyesi, 117. Denizli ili Çardak Belediyesi, 118. Denizli ili Çameli Belediyesi, 119.
Denizli ili Çivril Belediyesi, 120. Denizli İli Bekilli Belediyesi, 121. Uşak ili Banaz ilçesi
Kızılcasöğüt Belediyesi, 122. Gaziantep ili Oğuzeli Belediyesi, 123. Ordu ili Ordu
Büyükşehir Belediyesi, 124. Aydın ili Koçarlı Belediyesi, 125. Aydın ili Köşk Belediyesi,
126. Manisa ili Demirci Belediyesi, 127. Tokat ili Turhal Belediyesi, 128. Kocaeli ili İzmit
Belediyesi, 129. Kahramanmaraş ili Andırım Belediyesi, 130. Çorum ili Osmancık
Belediyesi, 131. Kütahya ili Tavşanlı Belediyesi, 132. Denizli İli Çal Belediyesi, 133. Denizli
İli Serinhisar Belediyesi, 134. Zonguldak İli Çaycuma Belediyesi, 135. İzmir ili Menemen
Belediyesi, 136. Muğla ili Yatağan Belediyesi 137. İzmir ili Buca Belediyesi, 138. Bitlis ili
Ahlat Belediyesi, 139. Denizli ili Honaz Belediyesi, 140. Denizli ili Sarayköy Belediyesi,
141. İstanbul ili Eyüpsultan Belediyesi, 142. Hatay ili Defne Belediyesi, 143. Bursa ili
Osmangazi Belediyesi, 144. Konya ili Konya Büyükşehir Belediyesi, 145. Antalya ili Alanya
Belediyesi, 146. Denizli ili Kale Belediyesi ve 147. Denizli ili Baklan Belediyesi, 148. Tokat
ili Niksar Belediyesi, 149. Muğla ili Kavaklıdere Belediyesi, 150. Düzce ili Gölyaka
Belediyesi, 151. Çorum ili Boğazkale Belediyesi, 152. Çorum ili Dodurga Belediyesi, 153.
Afyonkarahisar ili Dazkırı Belediyesi ve 154. Zonguldak ili Zonguldak Belediyesi Birliğin
üyeleridir.
Birliğin Amacı ve Üyelerce Birliğe Devredilen Görev ve Hizmetler
Madde 5-Birliğin görev ve hizmetleri şunlardır:
a) Birliğe üye belediyelerin ortak çalışmalarına yön verecek temel strateji, politika ve
ilkelerin belirlenmesinde yardımcı olmak.
b) Üye belediyelerin hak ve çıkarlarını korumak, yenilenebilir enerji (jeotermal,
güneş, rüzgar vb.) konusunda ve buna bağlı konularda kamuoyu oluşturmak, bu amaçla yasal,
parasal ve kredi alma konusunda ve ilgili belediyelerin maddi ve manevi desteğini alarak
yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesinde başarılı hizmetler vermek için ilgili ve
yetkili makamlarla istişarelerde bulunarak bu konularda destek sağlamak ve almak.
c) Birliğe üye belediyelerin ve yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesi
amacı ile belediye ortaklığında kurulan şirketler eli ile yürütülen yenilenebilir enerji
kaynaklarının değerlendirilmesinde ve kullanılmasında en ileri teknolojiyi gerek ülke
içerisinde gerekse uluslararası düzeyde takip etmek ve mevcudun en iyisini ve ekonomik
olanının hayata geçirilmesini temin etmek.
d) Gerek Türkiye içerisinde gerekse uluslararası düzeyde araştırma ve yerinde
inceleme yapmak, her türlü toplantı ve seminerlere katılmak ve düzenlemek.

S A Y FA |3
e) Üye belediyelerin ulusal ve uluslararası kredi kuruluşları ile fonlardan
yararlanmalarına ve proje geliştirmelerine destek olmak.
f) Birliğe üye belediye ve o yerde yaşayan halkın bilgilendirilmesi, haberdar edilmesi
ve konuyla ilgili olarak eleştiri ve önerileri almak üzere gazete, dergi, broşür, afiş, kitap ve
haber bülteni çıkarmak dağıtmak ve bu konuda yayınlanan basılı evrakları almak ve temin
etmek.
g) Belirlenen amaçları gerçekleştirmek için taşınır ve taşınmaz mal edinmek; kiraya
vermek, kiralamak, satmak ve ortaklaşa kullanmak.
h) Konuyla ilgili sürekli ya da geçici nitelikte danışma ve araştırma büroları açmak,
i) Birliğe üye belediyelerin enerji verimliliği, iklim değişikliği ile mücadele, sera
gazı salınımlarının azaltılması ve çevre gibi konularda faaliyette bulunmaları halinde temel
strateji, politika ve ilkelerin belirlenmesi konusunda yardımcı olmak ve yönlendirme yapmak.
Birlik, yukarıda açıklanan amaçları gerçekleştirmekte üye mahalli idarelere mevzuatta
tanınan hak ve yetkilere sahiptir.
İKİNCİ BÖLÜM
BİRLİĞİN ORGANLARI, BİRLİK MECLİSİNİN KURULUŞU GÖREV VE YETKİLERİ
Birliğin Organları
Madde 6- Birliğin organları şunlardır.
1) Birlik Meclisi
2) Birlik Encümeni
3) Birlik Başkanı
Birlik Meclisinin Kuruluşu
Madde - 7 (1) Birlik meclisi;
a) Doğal üyeler; Birliğe üye olan belediyelerin başkanları
b) Seçilmiş üyeler Belde ve İlçe Belediye Meclis üyelerinden 1 asil 1 yedek üye; İl
Belediye Meclis üyelerinden 2 asil 1 yedek üye; Büyükşehir Belediye Meclis üyelerinden 3
asil 2 yedek üye seçilir
c) Birlik meclisinin seçilmiş üyelerinin görev süresi mahalli idare seçimleri ile sona
erer.
d) Belediye meclis üyeliğine herhangi bir nedenle kaybedenler, birlik meclisi
üyeliğini de kaybetmiş sayılırlar.
Belediyelerin Mecliste Temsil Edilmesi
Madde-8 (1) Birlik üyesi belediyeler, mahalli idareler genel seçimlerinden sonra
yapacakları ilk toplantıda, birlik meclisinde temsil edilecek üyelerin seçimini yapar.
Meclisin Görev ve Yetkileri:
Madde- 9 (1) Birlik meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Yatırım planın ve çalışma programını görüşmek ve kabul etmek,
b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile
fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak,
c) Borçlanmaya karar vermek,
d) Taşınmaz mal alımına ve satımına kiralanmasına ve takasına karar vermek,
e) Birlik tarafından yürütülecek hizmetler için uygulanacak hizmetler için
uygulanacak hizmet tarifesini belirlemek,
f) Şartlı bağışları kabul etmek,
g) Dava konusu olan miktarı iki bin Türk lirasından on bin Türk Lirasına, birlik
alacaklarının sulhen haline karar vermek.
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h) Birlik yatırımlarının yap – işlet veya yap – işlet – devret modeli ile yapılanmasına
karar vermek,
i) Birlik başkanlık divanını, birlik encümen üyelerini ve meclis ihtisas komisyonu
üyelerini seçmek,
j) Birlik teşkilatına ait birimlerin kurulmasına karar vermek,
k) Birlik tüzüğünde yapılacak değişikliği kabul etmek,
l) Birlik tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek,
m) Birlik başkanı ile birlik encümeni arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak,
n) Birliğe üye belediyelerin, bir sonraki yıl bütçesine koyacakları birlik bütçesine
katılım oranına karar vermek,
o) Birlik personeline ait kadrolarına ihdasına değiştirilmesine, kaldırılmasına ve
sayısına karar vermek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bildirmek,
p) Kuruluş amacında belirtilen görevler ile ilgili olarak yabancı milletler arası ve
kamu kurum ve kuruluşlar ile yapılacak iş birliği konusunda kararlar almak,
q) Birliğin feshine karar vermek,
r) Birbirini takip eden üç toplantıya mazereti olmaksızın katılmayan encümen
üyelerinin istifa etmiş sayılmasına karar vermek.
Meclis Başkanlık Divanı
Madde 10- (1) Birlik meclisi mahalli idareler genel seçim sonuçlarının yüksek seçim
kurulunca ilanından itibaren 30 gün içinde birlik merkezinin bulunduğu mahalli mülki idare
amiri tarafından birlik merkezinde toplantıya davet edilir. Meclis en yaşlı üyenin
başkanlığında toplanarak ilk iki yıl için görev yapmak üzere üyeleri arasından ve gizli oyla
birlik başkanını, meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile kâtip üyeleri seçer. İlk iki yıldan
sonra seçilecek başkanlık divanı üyeleri yapılacak ilk mahalli idareler genel seçimine kadar
görev yapar.
(2) Meclis başkanlık divanı en geç üç gün içinde tamamlanır. Birlik meclisine birlik
başkanının bulunmaması durumunda meclis birinci başkan vekili, bununda bulunmaması
durumunda ikinci başkan vekili başkanlık eder. Ancak yıllık faaliyet raporunun görüşüldüğü
meclis toplantısı meclis başkan vekilinin başkanlığında yapılır.
(3) Başkanlık divanında boşalma olması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere
yeni üye seçilir.
(4) Meclis başkanı meclis çalışmalarında düzeni sağlamakla yükümlüdür.
Meclis Toplantı ve Karar Nisabı
Madde 11- (1) Birlik meclisi her yıl Nisan/Mayıs ve Eylül/Ekim ayları içinde olağan
olarak birlik başkanınca daha önceden belirlenen ve üye belediyelere duyurulan mahalli
idarelerin merkezlerinden birinde toplanır. Meclis, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile
toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır. Karar yeter sayısı meclis üye tam sayısının
dörtte birinden az olmaz.
(2) Meclis başkanı ve meclis üyelerinin üçte birinin veya üye mahalli idare
meclislerinin talebi üzerine olağanüstü olarak toplantıya çağrılabilir. Gerekli nisap
sağlanmazsa başkan tarafından toplantı üç gün sonraya ertelenir.
(3) İkinci toplantı üye sayısının dörtte birinden az olmayan üye ile açılır ve kararlar
katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Ancak bu nisap meclis üye tam sayısının dörtte birinden
az olamaz.
(4) Olağanüstü toplantı çağrısı ve günden en az üç gün öncesinden meclis üyelerine
yazılı olarak duyurulur ve ayrıca ilan edilir. Olağanüstü toplantılarda çağrıyı gerektiren
konuların dışında bir konu görüşülemez.
Birlik Meclisini Kararlarının Kesinleşmesi
Madde 12- (1) Birlik meclisince alınan kararlar birlik başkanına gönderilir.

S A Y FA |5
(2) Birlik başkanı hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını geri gönderir. Meclis
kararında ısrar eder veya birlik başkanı beş gün içerisinde herhangi bir işlem yapılmazsa
kararlar kesinleşir.
(3) Tüzük değişikliğine ilişkin kararlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği
Bakanlığının onayı ile kesinleşir ve yürürlüğe girer.
Birlik Meclisinin Kararlarının Yürürlüğe Girmesi
Madde 13- (1) Kesinleşen meclis kararları birlik merkezinin bulunduğu ilin valisine
göndermekle yürürlüğe girer.
İhtisas Komisyonları
Madde 14- (1) Birlik meclisi her dönem başı toplantısında plan ve bütçe komisyonunu
kurar ve sayısı beşi geçmemek üzere komisyon üyelerini seçer.
(2) Birlik Meclisi, dönem başı toplantısında veya diğer toplantılarında birliğin faaliyet
konularında diğer ihtisas komisyonları kurabilir ve sayısı beşi geçmemek üzere bu
komisyonlara üye seçilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BİRLİK ENCÜMENİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ
Birlik Encümeninin Oluşumu
Madde 15- (1) Birlik encümeni, birlik başkanı ve meclisin kendi üyeleri arasında bir
yıl için seçeceği (en fazla 7) üyelerden oluşur.
(2) Encümen seçimleri dönem başı toplantısında ve gizli oyla yapılır. Görev süresi
dolan kişiler yeniden seçilebilir.
(3) Birlik başkanı encümeninde başkanıdır. Birlik başkanın bulunmadığı hallerde bu
görev başkanın görevlendireceği encümen üyelerinden birinin başkanlığında toplanarak
yürütülür.
Encümenin Görev ve Yetkileri
Madde 16- (1) Birlik encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Yatırım planı ve çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip birlik
meclisine görüş bildirme,
b) Kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği kamu yararı kararını alma,
c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek,
d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek,
f) İki bin Türk lirasına kadar olan davaların sulhen haline karar vermek,
g) Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına ilişkin meclis
kararlarını uygulamak,
h) Aylık cetvelleri incelemek ve karara bağlamak,
i) 2886 sayılı devlet ihale kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre artırma ve eksiltme şartnameleri ve ihaleleri
yapmak, tasdik etmek,
j) Kiralama ve kiraya verme ile ilgili işlemleri yapmak, birlik meclisinin yetkisi
dışında kalan kiralama ve kiraya verme işlemlerini karara bağlamak,
k) Muhasebe hesaplarını denetlemek ve birlik parasının bütçeye uygun olarak
harcanıp harcanmadığını kontrol etmek.
Birlik Encümeni Toplantı ve Karar Nisabı
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Madde 17- (1) Birlik encümeni, ayda en az bir defa üye tam sayısının salt çoğunluğu
ile önceden belirlenen yer, gün ve saatte toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır.
Eşitlik halinde başkanın olduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Başkan, acil durumlarda
encümeni toplantıya çağırabilir.
(2) Encümenin gündemi başkan tarafından hazırlanır. Başkan tarafından havale
edilmeyen konular görüşülmez. Encümen üyeleri başkanın uygun görüşü ile gündem maddesi
teklif edilebilir. Encümene havale edilen konular bir ay içinde görüşülerek karara bağlanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BİRLİK BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ
Birlik Başkanı:
Madde 18- (1) Birlik başkanı, birlik idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir.
(2) Birlik Meclisi, mahalli idareler genel seçim sonuçlarının ilanından itibaren ilk
toplantısında diğer başkanlık divanı üyeleri ile birlikte iki yıl için birlik başkanını seçer. İki
yılın sonunda seçilen birlik başkanı diğer başkanlık divanı üyeleri gibi ilk genel seçimlere
kadar görev yapar,
(3) Birlik başkanı tüzüğün 12 nci maddesinde belirlenen usullere göre seçilir.
Birlik Başkanının Görev ve Yetkileri
Madde 19- (1) Birlik başkanın görevleri şunlardır:
a) Birliği yönetmek ve birliğin hak ve menfaatlerini korumak,
b) Yatırım planı ve çalışma programı ile bütçeyi ve kesin hesabı hazırlamak,
uygulamak, izlemek, değerlendirmek ve bunlarla ilgili olarak hazırlayacağı yıllık faaliyet
raporunu meclise sunmak,
c) Birliği temsil etmek veya vekil tayin etmek,
d) Birlik meclisine ve birlik encümenine başkanlık etmek,
e) Birliğin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek,
f) Birliğin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek,
g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak,
h) Birlik meclisi ve birlik encümeni kararlarını uygulamak,
i) Birlik meclisi ve birlik encümeninin yetkisi dışında kalan diğer ödenek
aktarmalarını yapmak,
j) Birlik personelini atamak,
k) Birliği denetlemek,
l) Şartsız bağışları kabul etmek
m) Kanunlarla birliğe verilen ve birlik meclisi veya birlik encümeni kararını
gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
(2) Birlik başkanlığının sona ermesi ile ilgili olarak belediye kanunun. Belediye
başkanlığının göreve devamsızlık dışındaki sebeplerle sona ermesine ilişkin hükümleri
uygulanır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
BİRLİK TEŞKİLATI VE GÖREVLERİ
Birlik Teşkilatı
Madde 20- (1) Birlik teşkilâtı; norm kadro standardına uygun olarak genel sekreterlik,
mali hizmetler, yazı işleri ve etüt proje birimleri ile ihtiyaca göre kurulacak diğer birimlerden
oluşur.
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Birlik Personeli
Madde 21- (1) Genel Sekreter, birim amirleri ve diğer personel; birlik başkanı
tarafından görevlendirilir. Ancak birlik başkanı, Genel Sekreter ve diğer personel
görevlendirmeleri hakkında meclise bilgi verir.
(2) İlgili mevzuat çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler ve
üniversite personeli, birlik bünyesinde görevlendirilebilir.
(3) Birlik personelinin ödül, ikramiye, tazminat ve diğer mali ve sosyal haklarına
ilişkin 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme
Kanunu ile ilgili diğer Kanunlar uygulanır.
Genel Sekreterin Görevleri
Madde 22- (1) Başkandan sonra birliğin en üst yöneticisi olan genel sekreter, başkan
adına ve sorumluluğu altında Birlik teşkilatını sevk ve idare ederek, Birliğe ait hizmetleri
yürütür.
(2) Birlik Başkanı genel sekretere sahip olduğu ve uygun gördüğü yetkileri
devredebilir, genel sekreter de sahip olduğu ve kendisine devredilen yetkilerden uygun
gördüklerini yönetici sıfatına haiz personele devredebilir.

ALTINCI BÖLÜM
MALİ HÜKÜMLER
Birliğin Gelirleri
Madde 23- (1) Birliğin gelirleri şunlardır:
a) Birlik üyelerinin, kuruluş ve faaliyet giderlerine katılma payları,
b) Birlik meclis tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı
ücretler,
c) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak ödenekler,
d) Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde
edilecek gelir,
e) Kira ve faiz geliri,
f) Bağışlar,
g) Diğer gelirler.
Birliğin Giderleri
Madde 24- (1) Birliğin giderleri şunlardır:
a) Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için yapılacak giderler,
b) Birliğin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret,
ödenek, huzur hakkı, yolluk, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler,
c) Hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak
giderler,
d) Birliğin hizmet binalarının, tesislerinin, araç ve gereçlerinin temini, yapımı,
bakımı ve onarımı için yapılan giderler,
e) Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ücretler ile sigorta giderleri,
f) Dava takip ve icra giderleri,
g) Avukatlık danışmanlık ve denetim ücretleri,
h) Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla yapılan ortak hizmetler ve diğer proje giderleri,
i) Temsil, tören ve ağırlama giderleri,
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Üyelerin Birliğin Faaliyet Giderlerine Katılım Payları
Madde 25-Üyelerin Birliğin Faaliyet Giderlerine Katılım Payları
(1) Üye Belediyeler, her yıl Ocak ayında TÜİK'in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi
(ADNKS) verilerine göre belirlenen oranlarda katılım payı öderler.
(2) Belirlenen katılım payları her yılın Şubat ayı içinde üye belediyelere bildirilir. Üye
belediyeler yıllık katılım paylarını tebligat tarihinden itibaren 30 gün içinde Birliğin banka
hesabına öderler. Katılım paylarını ödemeyen üye belediyeler 5355 sayılı Mahalli İdare
Birlikleri kanununun 21. maddesine istinaden Belde, İlçe ve İl Belediyelerinin katılım payı
alacakları İLBANK A.Ş.'den, Büyükşehir Belediyelerinin katılım payı alacaklarının Maliye
ve Hazine Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü’nden Üye Belediyelere tahsis edilen
paylarından tahsil edilir.
Üye belediyeler aşağıda belirlenen oranlara göre katılım payı öderler.
Nüfus
Üye Katılım Payı
0 ile3.000 nüfus arası
3.001 ile 5.000 nüfus arası
5.001 ile7.500 nüfus arası
7.501 ile10.000 nüfus arası
10.001 ile
15.000 nüfus arası
15.001 ile
20.000 nüfus arası
20.001 ile
30.000 nüfus arası
30.001 ile
40.000 nüfus arası
40.001 ile
50.000 nüfus arası
50.001 ile
60.000 nüfus arası
60.001 ile
70.000 nüfus arası
70.001 ile
80.000 nüfus arası
80.001 ile 100.000 nüfus arası
100.001 ile
130.000 nüfus arası
130.001 ile
150.000 nüfus arası
150.001 ile
180.000 nüfus arası
180.001 ile
200.000 nüfus arası
200.001 ile
250.000 nüfus arası
250.001 ile
300.000 nüfus arası
300.001 ile
400.000 nüfus arası
400.001 ile
500.000 nüfus arası
500.001 ile
600.000 nüfus arası
600.001 ile
750.000 nüfus arası
750.001 ile
850.000 nüfus arası
850.001 ile1.000.000 nüfus arası
1.000.001 ile1.500.000 nüfus arası
1.500.001 ile2.000.000 nüfus arası
2.000.001 ile 2.500.000 nüfus arası
2.500.001 ile 3.000.000 nüfus arası
3.000.001 ile 4.000.000 nüfus arası
4.000.001 ile5.000.000 nüfus arası
5.000.001 ve üzeri

1.000,00 TL
2.500,00 TL
2.750,00 TL
3.500,00 TL
4.750,00 TL
5.500,00 TL
6.500,00 TL
8.250,00 TL
9.500,00 TL
10.500,00 TL
12.000,00 TL
13.000,00 TL
14.000,00 TL
16.000,00 TL
17.000,00 TL
21.000,00 TL
21.500,00 TL
22.500,00 TL
23.000,00 TL
26.000,00 TL
28.000,00 TL
31.000,00 TL
32.000,00 TL
36.000,00 TL
37.000,00 TL
55.000,00 TL
56.000,00 TL
60.000,00 TL
65.000,00 TL
70.000,00 TL
75.000,00 TL
80.000,00 TL öder.

Birlik Bütçesi
Madde 26- (1) Birlik bütçesi, bir mali yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider
tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri gösteren bir meclis kararıdır.
Bütçeye ayrıntılı olarak harcama programları ve finansman programları eklenir. Bütçe yılı
devlet mali yılı ile aynıdır. Bütçe dışı harcama yapılamaz.
(2) Birlik başkanı ve harcama yetkilisi olarak yetki verdiği genel sekreter, bütçe
ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinden harcamasından sorumludur.
(3) Birlik Meclisi, birlik bütçesini Eylül/Ekim ayı olağan toplantısında görüşerek
kabul eder.
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(4) Bütçe, ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyine göre hazırlanır ve mecliste
ikinci düzeye kadar görüşülerek kabul eder.
Birlik Bütçesinin Kesinleşmesi ve Yürürlüğe Girmesi
Madde 27- (1) Birlik bütçesi, birlik meclisinin diğer kararları gibi tüzüğün 12 ve
13üncü maddesindeki usullere göre kesinleşir ve yürürlüğe girer.
Üst Yönetici
Madde 28- (1) Birliğin üst yöneticisi birlik başkanıdır.
Harcama Yetkisi
Madde 29- (1) Birliğin harcama yetkisi birlik başkanıdır. Başkan bu yetkisini genel
sekretere devredebilir.
Çalışma Programı
Madde 30- (1) Birlik meclisi bütçeden önce çalışma programını görüşerek kabul eder.
Bütçeler, çalışma programına uygun olarak hazırlanmak zorundadır.
Birliğin Alım, Satım, İhale ve Hesap İşleri
Madde 31-(1) Birlik, 2886 sayılı devlet ihale kanunu, 4734 sayılı kamu ihale kanunu,
4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu ve Sayıştay Kanununa tabidir.
Birliğin Tutacağı Defterler
Madde 32- (1) Birlik karar defteri, evrak kayıt defteri, vs. defterler ile “ belediye
bütçe ve muhasebe yönetmeliğinde “ birlikler için öngörülen defterleri tutar.

YEDİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER
Birlik Hizmetlerinden Faydalanma Usulleri
Madde 33- (1) Üye mahalli idare birimlerinin ve faaliyet sahası içerisinde yaşayan
vatandaşların birlik hizmetlerinden faydalanma usulleri birlik meclisince belirlenir.
Birliğin Üyelerinin Sorumluluğu
Madde 34- (1) Birlik adına yapılan her türlü sözleşme ve taahhütlerden birlik tüzel
kişiliği sorumludur.
(2)Birliğin mal varlığı ile sınırlı olan bu sorumluluk hiçbir şekilde üye tüzel kişiliği
bağlamaz.
Yönetmelik Yapılması
Madde 35- (1) Bu tüzüğün uygulanmasına ilişkin esas ve usuller yönetmelikle
düzenlenir.
(2) Yönetmelik, birlik meclisi tarafından kabul edilir ve tüzüğün 12 ve 13 üncü
maddesindeki esas ve usullere göre kesinleşir ve yürürlüğe girer.
Birliğe Katılma
Madde 36- (1) Birliğin kuruluşundan sonra birliğe katılmak isteyen mahalli idare
birimlerinin kendi meclislerinde alınacakları katılma kararının, birlik meclisince kabulü ve
yapılacak tüzük değişikliğinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca
onaylanması ile katılım gerçekleşir.
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Birlikten Ayrılma
Madde 37- (1) Üye mahalli idareler kendi meclis kararları ile birlikten ayrılır. Bu
durumda birlik tüzüğündeki değişiklik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanının
onayına sunulur.
Tüzük Değişikliği (tüzüğün kesinleşmesi)
Madde 38- (1) Birlik tüzük değişikliği birlik meclisi üye tam sayısının üçte iki
çoğunluğunun kararı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının onayı ile
gerçekleşir.
Birliğin Tasfiyesi
Madde 39- (1) Birlik meclisi üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun alacağı kararla
feshedilebilir.
(2) Birliğin tasfiyesinin, mülki idare amirlerince belirlenen üç kamu görevlisince
yürütülür. Tavsiye işlemleri en geç bir yıl içinde sonuçlandırılır. Birliğin mal varlığı, birlik
meclisince alınacak kararlar doğrultusunda ve üye birimlerin birlik mal varlığına katılma
oranlarına göre, katılma oranları belli değil ise mahalli idare birimlerinin nüfusları oranında
dağıtılır.
Yürürlük
Madde 40- (1) Bu tüzüğün hükümleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği
Bakanının onayından sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 41- (1) Bu tüzük hükümleri birlik başkan tarafından yürütülür.

Osman ZOLAN
Enerji Kentleri Birliği
ve
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı

