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 5393 sayılı Belediye Kanununun 8 inci maddesine göre yürütülen birleĢme ve katılma 

iĢlemlerinde, farklı uygulamalar yapıldığı tespit edilmiĢtir. BirleĢme ve katılma iĢlemlerinin 5393 

sayılı Kanuna uygun olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla, aĢağıdaki usul ve esaslara göre 

hareket edilmesi uygun bulunmuĢtur. 

1- Belde, köy veya bunların bazı kısımlarının bir baĢka beldeye katılabilmesi için 

aralarındaki mesafenin 5.000 metreden fazla olmaması gerekmektedir. Mesafe hesaplanırken 

katılacak olan belde, köy veya bunların katılacak kısımlarının meskun sahalarındaki son ev ile 

katılınacak beldenin meskun sahasındaki ilk evin uzaklığı esas alınacaktır. 

2- 5393 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre, nüfusu 5.000’in altında olan bir beldenin 

bazı kısımlarının ayrılarak yeni bir köy kurulmasına veya baĢka bir belediyeye katılmasına, ya da 

hali hazırda nüfusu 5.000’in üzerinde olan beldelerde, bu beldenin bazı kısımlarının ayrılarak yeni 

bir köy kurulması veya baĢka bir belediyeye katılması durumunda, beldenin nüfusu 5.000’in altına 

düĢüyor ise, birleĢme ve katılma iĢlemine hukuken imkan bulunmamaktadır. Bu durumlarda 

birleĢme ve katılma iĢlemi yapılmayacaktır. 

3- 5393 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre yapılacak katılma ve birleĢme iĢlemine 

iliĢkin olarak yapılacak halk oylaması, ilgili seçim kurulunca yapılacaktır. 

4- Katılıma iliĢkin olarak alınacak belediye meclis kararında; katılan kısımda bulunan 

mahallelerin devam edip etmediği, mahalle kaldırılıyor ise hangi mahalle veya mahallelere dahil 

olduğu, katılan köyün katıldığı belediyeye, müstakil mahalle olarak mı bağlandığı yoksa 

mahallelerden birisine mi dahil edildiği açıkça karara bağlanacaktır. 

5- Katılma ve birleĢme iĢlemlerine iliĢkin; katılım ile ilgili belediye meclis kararı, ilgili 

seçim kurulunca düzenlenen oylama tespit tutanağı ve yukarıdaki esaslara göre teknik 

elemanlarca düzenlenmiĢ mesafe cetveli Bakanlığımıza bir üst yazı ile gönderilecek, diğer 

belgeler ise Valiliğinde muhafaza edilecektir. 

6- Bakanlığımızın 18/03/2008 tarih ve 7703-53586 sayılı yazısı yürürlükten kaldırılmıĢtır. 

Bilgi edinilerek, konunun iliniz dahilindeki belediyelere duyurulması hususunda bilgi ve 

gereğini rica ederim.  
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