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T.C 

JEOTERMAL KAYNAKLI BELEDİYELER BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ 
 

 

 

 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, jeotermal konusunda ve buna bağlı 

konularda kamuoyu oluşturmak, bu amaçla yasal, parasal ve kredi alma konusunda ve ilgili 

belediyelerin maddi ve manevi desteğini alarak jeotermal kaynakların değerlendirilmesinde 

başarılı hizmetler vermek için ilgili ve yetkili makamlarla istişarelerde bulunarak bu 

konularda destek sağlamak ve almak. 

c) Birliğe üye belediyelerin ve jeotermal kaynağın değerlendirilmesi amacı ile 

belediye ortaklığında kurulan şirketler eli ile yürütülen jeotermal kaynağın 

değerlendirilmesinde ve kullanılması 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 bu konuda araştırma ve 

yerinde inceleme yapmak, bu konularda her türlü toplantı ve seminerlere katılmak ve 

düzenlemek. 

e) Birliğe üye belediyelerin finans gereksinimlerinin karşılanması için ulusal ve 

uluslararası kuruluşlardan kredi sağlamak. 

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) Üye belediyelerin güneş ve rüzgâr enerjisi gibi yenilenebilir enerji faaliyetlerinde 

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 

 

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. 
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 Meclis Toplantı ve Karar Nisabı 
 Madde 11-(1)Birlik meclisi her yıl Nisan ve 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. 

  

 

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. 
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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 

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 1.000,00 TL 

3.001  ile 5.000 nüfus arası   2.500,00 TL 

5.001  ile7.500 nüfus arası    2.750,00 TL 

7.501  ile10.000 nüfus arası   3.500,00 TL 

10.001  ile        15.000 nüfus arası  4.750,00 TL 

15.001  ile        20.000 nüfus arası   5.500,00 TL 

20.001  ile        30.000 nüfus arası    6.500,00 TL 

30.001  ile        40.000 nüfus arası 8.250,00 TL 

40.001  ile        50.000 nüfus arası   9.500,00 TL 

50.001  ile        60.000 nüfus arası 10.500,00 TL 

60.001  ile        70.000 nüfus arası 12.000,00 TL 

70.001  ile        80.000 nüfus arası 13.000,00 TL 

80.001  ile      100.000 nüfus arası  14.000,00 TL 

100.001  ile      130.000 nüfus arası 16.000,00 TL 

130.001  ile      150.000 nüfus arası  17.000,00 TL 

150.001  ile      180.000 nüfus arası 21.000,00 TL 

180.001  ile      200.000 nüfus arası 21.500,00 TL 

200.001  ile      250.000 nüfus arası 22.500,00 TL 

250.001  ile      300.000 nüfus arası 23.000,00 TL 

300.001  ile      400.000 nüfus arası  26.000,00 TL 

400.001  ile      500.000 nüfus arası  28.000,00 TL 

500.001  ile      600.000 nüfus arası  31.000,00 TL 

600.001  ile      750.000 nüfus arası  32.000,00 TL 

750.001  ile      850.000 nüfus arası   36.000,00 TL 

850.001  ile1.000.000 nüfus arası  37.000,00 TL 

1.000.001  ile1.500.000 nüfus arası   55.000,00 TL 

1.500.001  ile2.000.000 nüfus arası  56.000,00 TL 

2.000.001  ile  2.500.000 nüfus arası 60.000,00 TL 

2.500.001  ile 3.000.000 nüfus arası 65.000,00 TL 

3.000.001  ile 4.000.000 nüfus arası 70.000,00 TL 

4.000.001  ile5.000.000 nüfus arası  75.000,00 TL 

5.000.001 ve üzeri  80.000,00 TL öder. 

  

  

 

 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 İçişleri Bakanlığınca onaylanması ile katılım gerçekleşir. 


