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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. - GELEN KÂĞITLAR 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
1. - İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun. barış, demokrasi ve in

san hakları konularına ilişkin gündemdışı konuşması ve Adalet Bakanı 
Cemil Çiçek'in cevabı 

2. - Erzurum Milletvekili Mücahit Daloğlu'nun, yasadışı yollardan yur
da kaçak hayvan girişinin önlenmesine ve alınması gereken tedbirlere iliş
kin gündemdışı konuşması 

3. - Erzurum Milletvekili İbrahim Özdoğan'ın. Erzurum'un sosyo
ekonomik ve kültürel yapısına ve ekonomik kalkınma için alınması gereken 
tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1.-5186 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması 

Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun bazı mad-

Sayfa 
5 
7 
9 

9:16 

9:11 

12:14 

14:16 

16:20,22 



T.B.M.M. B : 109 1 . 7 . 2004 

delerinin bir kez daha görüşülmek üzere geri gönderildiğine ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi(3/611) 

2. - Antalya Milletvekili Mehmet Dülger'in (6/1166) esas numaralı 
sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/204) 

3. - Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Arjantin Parlamentosu arasında Par-
lamentolararası Dostluk Grubu kurulmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/612) 

C) GENSORU GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTİRMASİ ÖNERGELERİ 

1. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 24 milletvekilinin, med
yanın sorunlarının çağdaş demokrasi çerçevesinde araştıralarak bağımsız ve 
tarafsız bir medya için gerekli yasal düzenlemelere zemin hazırlanması 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/204) 

IV. - ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. - Gündemdeki sıralama ile çalışma saatlerinin yeniden düzenlen

mesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 
V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLAR

DAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. - Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mah

kemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/521) (S. Sayısı : 146) 

2. - Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/523) (S. Sayısı: 152) 

3. - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin, 
Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklen
mesine Dair Kanun Teklifi (Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklen
mesine Dair Kanun Teklifi) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/212) 
(S. Sayısı : 305) 

4. - Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ile İçişleri. Plan ve Bütçe ve Anayasa Komisyon
ları Raporları (1/731) (S.Sayısı : 349) 

5. - Özel Gelir ve Özel Ödeneklerin Düzenlenmesi ile Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/827) (S.Sayısı : 618) 

6. - Belediyeler Kanunu Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum. İçişleri ve 
Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/766) (S. Sayısı : 616) 

VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARİ 
1. - Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin. bakanlıklarda vekaleten 

görev yapan bürokratlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/1996) 

* Ek cevap 
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2. - Samsun Milletvekili Musa UZUNKAYA'nın, vergi adaletinin sağ
lanmasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı 
(7/2610) 127:129 

3. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, Adana Havaalanı ikinci 
pist yapımı ve Seyhan Nehri ıslahına ilşkin Başbakandan sorusu ve Ulaştır
ma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/2711) 130:131 

4. - Bursa Milletvekili Ali DİNÇER'in, dul ve yetimlere bağlanan maaş 
ile şehit maaşına ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal 
UNAKITAN'ın cevabı (7/2713) " 132:134 

5. - Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, AB ülkelerine mal gön
deren firmaların mağduriyetine ve sorumlularına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in cevabı (7/2616) 135:136 

6. - İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, Gazi Üniver
sitesi Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği Programı mezunlarına ilişkin 
sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/2718) 137:138 

7. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, bir Devlet eski Bakanının 
bazı açıklamalarına ve el konulan bankalar hakkında IMF'nin gönderdiği 
mektuplara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdül-
lalif ŞENER'in cevabı (7/2743) 139:142 

8. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün. hurda araç indiriminden 
mağdur olanlara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın 
cevabı(7/2752) 142:143 

9. - Manisa Milletvekili Hasan ÖREN'in, hurda araca uygulanan ÖTV 
indiriminin düşürülmesine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal 
UNAKITAN'ın cevabı (7/2753) " 144:145 

10. - İstanbul Milletvekili Mehmet Ali ÖZPOLAT'ın, hurda araca uy
gulanan ÖTV indiriminin düşürülmesine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı 
Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/2754) 146:148 

11. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, hurda araçlardaki 
ÖTV indiriminin düşürülmesinin otomotiv sektöründeki etkilerine ilişkin 
sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/2755) 148:150 

12. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, bir Meclis araştırması komis
yonunun raporunda yer alan öneriyle ilgili işlem yapılıp yapılmadığına iliş
kin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in 
cevabı(7/2791) 150:153 

13. - Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un. ekonomik ömrünü 
tamamlamış ticarî taksilerin yenilenmesine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı 
Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/2808) 153:155 

14. - Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK'in. bir Gümrük Müsteşar 
Yardımcısıyla ilgili bazı iddialara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad 
TÜZMEN'in cevabı (7/2863) 155:157 

15. - Manisa Milletvekili Hasan ÖREN'in, 57 ve 59 uncu hükümetler 
döneminde yapılan bazı atama ve görevlendirmelere. 
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- Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK'ün. balık üretici kooperatif
lerinin sorunlarına, 

- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un. Çukurova'daki doğal 
afetlerden zarar gören çiftçilerin sorunlarına 

İlişkin soruları ve Tarım ve Kövişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı 
(7/2883,2884.2885) ' 157:162 

16. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, İğdır Havaalanı in
şaatına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'm cevabı 
(7/2886) 163:166 

17. - Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın. elma ve patates ih
racatında uygulanan teşvik primine. 

- İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL'in. 1 Ocak 2003 tarihin
den itibaren yayımlanan ithalatta standartları belirleyen genelgelere, 

- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, elma ve patatesin ihracat 
iadesinde gümrük çıkış beyannamesi aranmadığı iddialarına, 

İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in cevabı (7/2864, 
2900.2901) 166:171 

18. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, çiftçilerin iklim koşul
larından kaynaklanan sorunları ile soğan üreticilerinin mağduriyetine iliş
kin sorusu ve Tarım ve Kövişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı (7/2907) 171:174 

19. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın. meyve ve sebzeler
de hormon ve tarım ilacı kullanımına ilişkin sorusu ve Tarım ve Kövişleri 
Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı (7/2919) 175:176 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te açılarak beş oturum yaptı. 
Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır, memur maaşlarındaki dağılım adaletsizliğine, 
Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, av tezkeresi ile avlanma belgesi harçlarının 

yüksekliği dolayısıyla avcıların sorunlarına, ekonomiye etkilerine ve alınması gereken tedbirlere, 
İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar. 
Bayındırlık, İmar. Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanlığının, 595 sayılı Yapı Denetimi 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin tezkeresi Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu; söz konusu kararnamenin işlemden kaldırıldığı bildirildi. 

Kars Milletvekili Selami Yiğit'in (6/1128 ve 6/1129) esas numaralı sözlü sorularını geri al
dığına ilişkin önergesi okundu; soruların geri verildiği bildirildi. 

Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 49 milletvekilinin, orta ve yükseköğrenimin sorunları 
ile üniversite sınavlarına girişte yaşanan olumsuzlukların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/203) Genel Kurulun bil
gisine sunuldu; önergenin gündemdeki yerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırası geldiğinde 
yapılacağı açıklandı. 

620 sıra sayılı kanun teklifinin 48 saat geçmeden, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 6 ncı sırasına alınmasına; bu kısmın 22, 23, 24, 25, 
26. 27. 30, 31 ve 33 üncü sıralarında yer alan 442, 444, 445, 459, 460, 462, 608, 609 ve 612 sıra 
sayılı kanun tasarılarının ise aynı kısmın 7. 8. 9. 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 inci sıralarına alınmasına 
ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; bugünkü birleşimde çalışma süresinin, 612 
sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerinin bitimine kadar uzatılmasına ilişkin Danışma Kurulu 
önerisi kabul edildi. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: 
1 inci sırasında bulunan. Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin 

Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının (1/521) (S. Sayısı : 146), 
2 nci sırasında bulunan. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İliş

kin Kanun Tasarısının (1/523) (S. Sayısı : 152). 
3 üncü sırasında bulunan. Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tek

lifinin (2/212) (S. Sayısı : 305). 
Görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporları henüz gelmediğin

den; 
4 üncü sırasında bulunan. Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hak

kında (1/731) (S. Sayısı : 349) 
16 ncı sırasına alınan. Dahiliye Memurları Kanunu, İl İdaresi Kanunu. İçişleri Bakanlığı Teş

kilât ve Görevleri Hakkında Kanun ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
(1/802) (S. Sayısı : 461), 

Kanun Tasarılarının görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulun
madığından; 

Ertelendi. 
6 ncı sırasına alınan, Yapı Denetimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

Teklifinin (2/300. 2/302) (S.Sayısı : 620) yapılan görüşmelerinden sonra; 
7 nci sırasına alman. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında Bit

ki Koruma ve Karantina Alanında Anlaşmanın (1/739) (S. Sayısı : 442), 
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8 inci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Uluslararası Terörizmle Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının (1/756) (S. Sayısı: 444), 

9 uncu sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Finlandiya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Suçun Önlenmesi ve Suçla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının (1/780) (S. Sayısı: 445), 

10 uncu sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Moldova Cumhuriyeti 
Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolünün (1/786) (S. Sayısı: 459), 

11 inci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Oman Sultanlığı Hükümeti Arasın
da Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının (1/790) (S. Sayısı: 460), 

12 nci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti ve Lübnan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Anlaşmasının (1/804) (S. Sayısı: 462), 

13 üncü sırasına alınan, Karadeniz'in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesinin Karadeniz de 
Biyolojik Çeşitliliğin ve Peyzajın Korunması Protokolünün (1/750) (S. Sayısı : 608), 

14 üncü sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlannda İşbirliği Anlaşmasının 
(1/791) (S. Sayısı: 609), 

15 inci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Merkezî ve Doğu Avrupa İçin Böl
gesel Çevre Merkezi Yönetim Kurulu Arasında Türkiye'de Bölgesel Çevre Merkezinin Kurulması 
ve Faaliyetleri Hakkında İkili Anlaşmanın (1/792) (S. Sayısı: 612), 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarlarının, görüşmelerini müteakiben 
elektronik cihazla yapılan açıkoylamalanndan sonra, 

Kabul edilip kanunlaştıkları açıklandı. 
5 inci sırasında bulunan, Özel Gelir ve Özel Ödeneklerin Düzenlenmesi ile Bazı Kanun ve 

Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasansmın (1/827) 
(S.Sayısı: 618) görüşmelerine devam olunarak, 15 inci maddesine kadar kabul edildi, birleşime 
verilen aradan sonra, ilgili Komisyon ve Hükümet yetkililerinin Genel Kurulda hazır bulunmadık-
lan anlaşıldığından, müzakereleri ertelendi. 

Alınan karar gereğince, 1 Temmuz 2004 Perşembe günü saat 14.00'te toplanmak üzere, bir
leşime 16.16'da son verildi. 

Nevzat Pakdil 
Başkanvekili 

Ahmet Küçük Yaşar Tüzün 
Çanakkale Bilecik 
Kâtip Üye Kâtip Üye 
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II. - GELEN KÂĞITLAR No. : 160 
1 Temmuz 2004 Perşembe 

Tasarılar 
1. - Organik Tarım Kanunu Tasarısı (1/841) (Adalet, Avrupa Birliği Uyum ve Tarım Orman ve 

Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.6.2004) 
2. - Türkiye Cumhuriyeti İle Fas Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte 

Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/842) (Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 25.6.2004) 

3. - Pamukbank Türk Anonim Şirketinin Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketine Devri ve 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/843) (Plan ve Bütçe 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.6.2004) 

4. - Kozmetik Kanunu Tasarısı (1/844) (Adalet, Avrupa Birliği Uyum ve Sağlık, Aile, Çalışma 
ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.6.2004) 

5. - Aşın Derecede Yaralayan ve Ayırım Gözetmeyen Etkileri Bulunan Belirli Konvansiyonel 
Silahların Kullanımının Yasaklanması veya Sınırlandırılması Sözleşmesi ve Sözleşmede Yapılan 
Değişiklik ile Eki İ, Tadil Edilmiş II ve İV Protokollerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı (1/845) (Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.6.2004) 

6. - Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin 
Kanun Tasarısı (1/846) (Adalet, Plan ve Bütçe ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.6.2004) 

Teklif 
1. - Ankara Milletvekili Salih Kapusuz ve 4 Milletvekilinin; Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu 

ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/306) 
(Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.7.2004) 

Tezkereler 
1. - Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 

Başbakanlık Tezkeresi (3/604) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.6.2004) 

2. - Niğde Milletvekili Mahmut Uğur Çetin'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/605) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.6.2004) 

3. - Niğde Milletvekili Mahmut Uğur Çetin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/606) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.6.2004) 

4. - Ağrı Milletvekili Kerim Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/607) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.6.2004) 

5. - Tokat Milletvekilleri Orhan Ziya Diren ve Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlıklarının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/608) (Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.6.2004) 

6. - Osmaniye Milletvekili Mehmet Sarı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/609) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.6.2004) 
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7. - Tokat Milletvekili Resul Tosun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/610) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.6.2004) 

Raporlar 
1. - Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 

Raporu (1/830) (S. Sayısı: 623) (Dağıtma tarihi: 1.7.2004) (GÜNDEME) 
2. - Ölüm Cezasının Kaldırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 

Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/831) (S. Sayısı : 624) (Dağıtma tarihi : 1.7.2004) 
(GÜNDEME) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 24 Milletvekilinin, medyanın sorunlarının çağdaş 

demokrasi çerçevesinde araştırılarak bağımsız ve tarafsız bir medya için gerekli yasal 
düzenlemelere zemin hazırlanması amacıyla Anayasanın 98 inci. İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/204) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 29.6.2004) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

1 Temmuz 2004 Perşembe 
BAŞKAN : Başkanvekili Nevzat PAKDİL 

KÂTİP ÜYELER : Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale), Enver YILMAZ (Ordu) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 109 uncu Birleşimini açıyorum. 
Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, üç sayın milletvekiline gündemdışı söz vereceğim. 
Konuşma süreleri 5'er dakikadır. 
Hükümet bu konuşmalara cevap verebilir; hükümetin konuşma süresi 20 dakikadır. 
Gündemdışı ilk söz, barış, demokrasi ve insan hakları konusunda söz isteyen İstanbul Millet

vekili Algan Hacaloğlu'na aittir. 
Sayın Hacaloğlu, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
I. - İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, barış, demokrasi ve insan hakları konularına 

ilişkin gündemdışı konuşması ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; hepinizi say

gıyla selamlıyorum. 
Geçtiğimiz günlerde. İstanbul'da NATO toplantısı yapıldı. Gerçekten, buradan hükümeti, böy

le büyük bir organizasyonun başarılı bir şekilde yürütülmesini ve tamamlanmasını sağlaması 
nedeniyle, kutluyorum. Tabiî, bu arada, güvenlik güçlerimizin "gazı fazla kaçırdılar" diye espriye 
neden olan bazı uygulamaları da olmuştur: bir İstanbullu olarak, İstanbulluların bir bölümünün ol
dukça sıkıntılı saatler geçirdiği görülmüştür: ama, sonuçta, büyük bir toplantıdır, önemli bir toplan
tıdır. Üyesi olduğumuz NATO'nun İstanbul'da yaptığı bu toplantı -sonuçlarını bir yana bırakarak-
başarılıdır. 

Basında ve kamuoyunda çok geniş bir şekilde izlenen NATO toplantısından iki gün evvel, 
özüyle, katılımcılarıyla bizce son derece önemli olan bir başka toplantı gerçekleşti. Bugün söz al
mamın ardında yatan temel gerekçe odur; onu size anımsatmak istedim. 

Dünyada 90'dan fazla ülkeden 107 adet sosyal demokrat, demokratik sol partinin tam üye ol
duğu ve farklı kuruluşlar ve temsilci niteliğinde üye olan kuruluşlarla beraber 160 farklı parti ve 
kuruluşu bünyesinde barındıran Sosyalist Enternasyonal, gerçekten, dünyada, siyasette, sol dünyada 
son derece etkili organize olmuş bir çatıdır, bir kuruluştur ve bu yapısını 1951 Frankfurt Toplan
tısından beri sürdürmektedir. 

Genel Başkanlığını Portekiz eski Başbakanı Gutteres'in yaptığı ve Genel Başkanımızın da 16 
genel başkan yardımcısından biri olarak icra kurulunda bulunduğu Sosyalist Enternasyonal, İstan
bul'da, geçtiğimiz günlerde, iki gün süresince Barış. İnsan Hakları ve Demokrasi Altkomisyonunun 
toplantısını gerçekleştirmiştir. 

Bu toplantıda, doğal olarak, NATO'dan evvel yapılmış olması ve gündeminin de o şekilde 
belirlenmiş olması nedeniyle, son derece önemli tespitler yapılmış; ama, ne yazık ki, bu tespitler 
tarihe kayıt olarak geçmiş olmasına rağmen, bu örgüte bağlı olan, değerlerini paylaşan -yani, sos-
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yal demokrasinin eşitlik, özgürlük, dayanışma, barış, insan hakları, emeğin üstünlüğü gibi değer
lerini paylaşan- partilerin orada alınan kararları kendi yapıları, kendi karar organları içerisinde 
özümlemelerine rağmen, bunların, basın yoluyla kamuoyuna yeterince duyurulamamış olduğunu ve 
yeterince de NATO toplantısına yansımadığını görmüş bulunuyoruz. Bu toplantılar sonunda yapılan 
basın toplantısıyla açıklanan bağlayıcı son bildiride tespit edilmiş olan, alınmış olan kararların bir
kaç tanesini, burada, sizinle paylaşmak istiyorum. 

Açıklanan bildiride, uluslararası toplumun, Irak'ta laik, demokratik, çoketnikli. çokküitürlü. 
çokdinli, siyasî ve toprak bütünlüğünü koruyan ve kadın ve azınlık haklarına saygı gösteren özgür 
ve adil seçimler yapılabilecek bir anayasayı kabul etmesi için Irak Halkına gerekli desteğin veril
mesi gereğinin altı çizilmiştir ve bütün ilgili tarafların, bölgede, barış ve istikrarı daha fazla ten 
likeye düşürecek hareketlerden kaçınmaları için çağrıda bulunulmuştur. 

.Açık bir Birleşmiş Milletler görevlendirilmesi olmadan ve başta Arap ve Müslüman ülkeler ol
mak üzere uluslararası toplumdan daha geniş bir katılım sağlanmadan, NATO'nun Irak'a müdahil 
olmaması öngörülmüştür. Bu, NATO toplantısından iki gün evvel söylenilmiştir, tarihe kaydedil
miştir. 

Yapanlar ve hedefleri kim olursa olsun, tüm terörist ve şiddet eylemleri şiddetle kınanmış ve 
hiçbir nedenin masum insanların öldürülmesini haklı gösterebilecek bir çerçevesi olamayacağı vur
gulanmıştır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Hacaloğlu. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Keza. Ebu Garip Cezaevindeki Amerikan askerlerinin uyguladıkları işkence ve insan hakları 

ihlalleri dahil olmak üzere, tüm şiddet eylemleri ve her türlü işkence kınanmış, sorumluların yar
gılanmaları talep edilmiştir. 

İran makamlarına, nükleer üretim, insan haklan ve sivil haklar konusunda uluslararası topluma 
verdiği sözü tutması için güçlü bir çağrıda bulunulmuştur. 

İsrail - Filistin ihtilafında, her cins kuvvet kullanımından kaçınılması, karşılıklı ve eşzamanlı 
ateşkes ilan edilmesi için taraflara çağrıda bulunulmuş, İsrail kuvvetlerinin Filistin topraklarındaki 
askerî hareketleri ve sivillere yönelik şiddet eylemleri şiddetle kınanmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bunlar dışında. NATO toplantıları sırasında ortaya konulamavan, ne 
yazık ki konulamayan, Türkiye'nin AB'ye yönelik haklı talebini, müzakereler için talep almasına 
yönelik beklentisini destekleyecek gerek Fransız Cumhurbaşkanı Chirac'ın gerek Almanya Baş
bakanı Schröder'in kaypak ve her nedense basının bir başarı gibi, sanki tarih veriyorlarmış gibi lan
se etmesine rağmen. Türkiye'nin hakkını teslim etmeyen ifadelerine karşın, bu toplantıda, yani, 
sonuç bildirisinde. Sosyalist Enternasyonale üye ülkeler, ortak iradeleriyle, Avrupa Birliğine, Tür
kiye'yle genişleme müzakerelerine gecikmeden başlanılması için 2004 Aralık ayında gerekli karar
ları alması çağrısında bulunulmuştur. Bu irade. Sosyalist Enternasyonale dahil ve Avrupa Parlamen
tosunda çok önemli bir güç olan tüm partileri yönlendirici bir karar olması açısından, son derece 
önemlidir. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hacaloğlu. 
Gündemdışı konuşmaya Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek cevap vereceklerdir. 
Sayın Bakanım, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın 

Algan Hacaloğlu'nun gündeme getirdiği konuyla ilgili olarak huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 
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Esasen, cevap verme maksadıyla huzurunuza gelmedim; çünkü, cevap verilecek bir durum değil. 
Esas itibariyle, büyük ölçüde paylaştığım hususlan burada dile getirmiş oldu. Hükümetim adına 
bunlan burada ifade etmek istedim. 

Haziran ayı, ülkemiz açısından, gerçekten, çok önemli toplantılara ev sahipliği yapmıştır. 
Önemli bir olaydır bu toplantılann her biri. En evvel, OECD Bakanlar Toplantısı yapıldı. Türkiye 
açısından fevkalade önemliydi. 

Arkasından, İslam Konferansı Örgütü Türkiye'de önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplan
tı vesilesiyle, uzun süreden beri münasebetlerimizin olabildiğince asgarîye indiği İslam dünyasıyla 
tekrar ilişkilerimizi geliştirebilmek, Türkiye'nin önemini bir defa daha ortaya koyabilmek açısından, 
bu toplantı fevkalade önemli olmuştur. Özellikle, Türkiye'nin dışpolitikasında gündeme getirdiği ve 
destek beklediği konularda İslam Konferansı Örgütünden çıkan sonuçlar da, esas itibariyle, Tür
kiye'nin lehine olmuştur. 

Arkasından, Sosyalist Enternasyonal toplantısı Türkiye'de gerçekleşmiştir. Cumhuriyet Halk 
Partisinin ev sahipliğinde bu toplantı gerçekleşmiş oluyor. Gerçekten başanlı bir toplantı,. Cum
huriyet Halk Partisine, bu vesileyle, müsaade ederseniz, tebriklerimi sunmak isterim; ancak, zaman
lama itibariyle, belki bir sıkıntı meydana geldi, NATO zirvesinin gölgesinde kaldı. Halbuki, bu top
lantı, fevkalade önemli bir toplantıydı. Uzunca bir zamandan beri Türkiye'de yapıldı mı ya da ilk 
defa mı yapılıyor, o konuda bilgi eksikliğim var; ama, sonuçlan itibariyle, gerçekten, hepimizin 
önemle üzerinde durması gereken konulan gündemine almışlardı, banş vurgusu yapılıyordu. Barış 
vurgusunun Türkiye'de yapılmış olması da fevkalade önemlidir; çünkü, Türkiye Cumhuriyeti Dev
leti olarak bizim temel politikamız, yurtta sulh, cihanda sulhtur. Dolayısıyla, bunu bir dışpolitika il
kesi haline getirmiş bir ülkede "banş" konulu bir uluslararası toplantının yapılması fevkalade an
lamlıydı; ama, NATO zirvesi daha ağırlıklı bir gündem maddesini oluşturduğu için, hem bu toplan
tının önemi kamuoyuna yeteri kadar anlatılamadı hem de sonuçlan üzerinde, medyamız dahil, 
durulamadı. Ümit ediyorum ki, bu toplantı... Televizyon kanallannda her pazar birçok program 
yapılıyor, özel programlar yapılıyor. Keşke, Cumhuriyet Halk Partisi veya bu toplantıya katılan 
değerli katılımcılar bu toplantının sonuçlannı, içeriğini ve Türkiye için önemini anlatma fırsatını 
bulabilseler, bu fevkalade faydalı olur diye düşünüyorum. Böyle önemli bir mesajın verilmesine im
kân verdiği için de, Cumhuriyet Halk Partisini, bir defa daha tebrik ediyorum. 

Bir başka konu, tabiatıyla, NATO zirvesidir. Bunun değerlendirmesi uzunca süre yapılacaktır. 
Esas itibariyle, Sosyalist Enternasyonal toplantısının sonuçları iyi değerlendirilebilseydi, NATO 
Zirvesinde alınan kararların içeriğini doldurmak belki de daha kolay olacaktı; ama, ne olursa olsun, 
bu toplantı vesilesiyle dile getirilen husus, barış vurgusu, bizim bakımımızdan önem arz ediyor; 
çünkü, çevresinde olabildiğince sıkıntılann yaşandığı bir coğrafyada yaşıyoruz, böyle bir ülkenin 
insanlarıyız. Bölgede barışın sağlanması, özellikle Irak'ta kalıcı bir istikrarın, sulhun, sükûnun 
temini, Filistin-İsrail ihtilafının kalıcı bir tarzda çözümlenmesi, en evvel Türkiye'nin yararınadır, 
bölge insanının yarannadır. Esas itibariyle, dünyadaki birkısım terör ve şiddet olaylarının fren-
lenebilmesi açısından da, Ortadoğu'da bu ihtilafların bir şekilde çözüme kavuşmasında sayısız fay
dalar var; ama, ne olursa olsun, bizim, Türkiye olarak, bu meselelere barışçı bir yaklaşım içerisin
de olduğumuz doğrudur; Sosyalist Enternasyonalin ortaya koyduğu ilkeler -bizim de Hükümet 
olarak- bu toplantı vesilesiyle vurgu yaptığı konular, büyük ölçüde bizim de benimsediğimiz ve her 
fırsatta dile getirmeye çalıştığımız hususlardır. 

Ben de, bu toplantı vesilesiyle, bu düşüncelerimi, burada, huzurlarınızda ifade etmek istedim. 
Tekrar, hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Gündemdışı ikinci söz, yasadışı yollardan yurda kaçak hayvan girişiyle ve bunlann önlen

mesiyle ilgili olarak söz isteyen Erzurum Milletvekili Mücahit Daloğlu'na aittir. 
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Sayın Daloğlu, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
2. - Erzurum Milletvekili Mücahit Daloğlu'mm, yasadışı yollardan yurda kaçak hayvan 

girişinin önlenmesine ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması 
MÜCAHİT DALOĞLU (Erzurum) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; yur

dumuza çeşitli yollardan kaçak olarak giren hayvanlar ve bu kaçakçılıktan rant elde eden hayvan 
kaçakçılarıyla ilgili olarak Yüce Meclisi bilgilendirmek için söz almış bulunmaktayım; Heyetinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu konu hakkında, aşağı yukarı bir ay önce, yine Erzurum Milletvekili 
Muzaffer Gülyurt Beyefendi söz almıştı ve bu konuyu Meclise taşımıştı, Sayın Bakanımız da bu 
konuda bizi aydınlatmışlardı; fakat, o günden bugüne hiçbir olumlu gelişme olmadığı için, ben, tek
rar. bu konuda söz almış bulunuyorum. 

Dün, evvelki gün, ondan bir evvelki gün, Ankara'da, Çorum'da, Bursa'da ve Ağrı'da 10 000 
adet kaçak dana yakalanmıştır. Şimdi, Ankara'ya kadar kaçak gelen hayvanların, zannedersem, 100 
000 tanesi de Anadolu'nun içerisinde erimiş gitmiştir. Tabiî, Tarım Bakanlığı görevlileri tarafından 
yakalanmış bu kaçak hayvanlar. Mutlaka, Bakanlığımız, bu manada üzerine düşen görevi yapıyor; 
ancak. Sincan'da dün yine 180 adet dana kesilirken yakalanmıştır; kaçak, menşei belli değil. 

Şimdi, bunun üzerine, Tarım Bakanlığımızın yetkilileri gidiyor. Hatta, Hakkâri'de, Şemdinli'de, 
Yüksekova'da, Başkale'de -bildiklerim- birçok tarım il ve ilçe müdürü hakkında soruşturma yapıl
mış, bir kısmı görevden de alınmıştır; ama. sonuç değişmiyor: yani, üreticimiz halen mağdur. Biz. 
filan müdürün, falan amirin alınmasını da arzu etmiyoruz. 

Sayın Bakanım burada. Efendim, ben, buradan sesleniyorum kendisine; gelip burada cevaplan
dırmasın da bu işi. Ancak, mutlaka. İçişleri Bakanlığımızı da. Jandarma Genel Komutanlığını da, ben, 
göreve çağırıyorum; çünkü, geçen sene. 2003 yılında besicimiz iflas etmiştir, batmıştır, bitmiştir. 

Burada rakamları arz edeceğim sizlere. Bakın -elimizde- yine, Tarım Bakanlığının Koruma ve 
Kontrol Genel Müdürlüğünden -iki üç ay. üzerinde çalıştığımız bir konu- bize gelen bilgi şudur: 
"Doğu ve güneydoğu sınırlarımızdan canlı hayvan, güney ve batı sınırlarımızdan ise etin kaçak 
olarak ülkemize sokulmaya çalışıldığı duyumları alınmıştır. Zaman zaman, bu konuda, ilgili kurum
larla müşterek çalışıyoruz." İlgili kurumları soruyoruz: yine cevap geliyor; deniliyor ki: "Genelkur
may Başkanlığına. Millî Savunma Bakanlığına. İçişleri Bakanlığına, Gümrük Müsteşarlığına, sahil 
korumaya, sınır korumaya ve sınır il valiliklerimize yazılar yazılmış olup. kurumların işbirliğinin 
titizlikle uygulanması neticesinde, kaçak hayvan hareketlerinin engellenmesi beklenilmektedir." 

Biz beklemiyoruz. Yani. ben. Bakanımıza ve Sayın Bakanlık yetkililerine seslenmek istiyorum 
Yüce Mecliste ve sizlerin huzurunuzda: Artık, biz bekleyemiyoruz; yani, besici, üretici bek
le} emi) or. Zira. bu konuda, bakın. Kasım 2003'te Yüksekova'dan. Şemdinli'den kaçak hayvan girişi 
yapılmış -bakanlık kayıtları burada- bunların bir kısmı Yüksekova mezbahasında kesilmiştir, bir 
kısmı ise canlı olarak yurda sokulmuştur ve karkas olarak gelen etler. Tarım Bakanlığına bağlı 
TİGEM'in içinde bulunan et borsasında satılmıştır ve bu. ancak, orada yakalanmıştır, et borsasında. 
Ayrıca. Mersin Limanından sağlıksız kaçak et gemilerle gelip, feribotlarla yurda sokuluyor. Yine. 
Trakya üzerinden kaçak et -hayvan olarak değil, düzeltiyorum burayı- girişi yapılmaktadır. 

Bütün bu olumsuz gelişmelerden sonra besicilikle uğraşan üretici, mutlaka, herhalde mağdur 
olmuştur, kendi hayvanını satamaz duruma gelmiştir. 

Bakın, değerli arkadaşlar, Et ve Balık Kurumundan almış olduğumuz bir başka resmî bilgiyi 
huzurlarınızda arz etmek istiyorum. Et ve Balık Kurumu Genel Müdürünün sorularımıza cevaben 
yazdığı yazı: "İşyerlerimize hinterlandımızdaki hayvan alım fiyatlarına ilişkin gelen yazılar, ül
kemizde talebin üzerinde arz olduğunu (...) bunun ise. üretim artışından kaynaklanmayıp, kayıtdışı 
olarak ülkemize giren canlı hayvan ve kesik et nedeniyle oluştuğu görülmektedir." Et ve Balık 
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Kurumu Genel Müdürünün resmî yazısı. Yani, bu et fazlası, bizim ürettiğimizden değil, dışarıdan 
gelen hayvanlardan kaynaklanıyor. 

Yine, Türkiye'de 20 000 000'u aşkın insanın geçim kaynağı olan ve hayvancılıktan zarar et
melerine neden olan bu durumlardan sonra, besicimizin, sektörden uzaklaşması ve kapasite düşür
mesi de söz konusudur. Bunun devamı ise, hepinizin bildiği gibi, işsizlik ve büyük şehirlere olan 
göçlerdir. 

Değerli arkadaşlar, geçen sene, yani, 2003 yılında yemin torba fiyatı 10 000 000'dur, 2004 
yılında ise 21 000 000 olmuştur. Dikkatinizi çekmek istiyorum, arpanın kilogram fiyatı 250 000 lira, 
Nisan, Mayıs, Haziran 2004'te 450 000 lira olmuş; yani, kısaca... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Daloğlu, buyurun. 
MÜCAHİT DALOĞLU (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Değerli arkadaşlar, kısaca, yem fiyatları 2 kat, arpa fiyatları 2 kat artmış; ama, bakıyoruz ki, 

2003'ün ekim, kasım, aralığında et fiyatları 7 500 000 lira; ama, 2004'ün nisan, mayıs, haziranında 
5 800 000 lira. Et fiyatları 2 000 000 düşüyor; ama, yem fiyatları yüzde 100 artıyor. Besici nasıl 
dayansın buna?! Yuvarlak hesap ediyorum... Sizlere arz edeyim: Besicilerimizle görüşüyorum, hay
van başına 500 000 000 zarar edilmiştir. En küçük bir işçi, en küçük bir çiftçi ortalama 20 hayvan 
-20 tösün,20 inek- besler, 10 milyar'zârâr eder. Affedersiniz, hayvancılıktan 10milyar zarar "eden 
bir çiftçi, ayakta duramaz değerli arkadaşlarım. 

MEHMET ALİ ARIKAN (Eskişehir) - Muhalefet olarak aynı şeyi söylüyoruz. 
MÜCAHİT DALOĞLU (Devamla) - Böyle bir gücü yok, böyle bir kaynağı yok. (CHP 

sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
Teşekkür ederim. 
Demek ki, sorunun can alıcı bir noktası var; hepimizin sorunu. Ben, Sayın Bakanımıza bu met

ni takdim edeceğim ve arzu ediyorum, gelip burada bunun cevabını bakan değil, aslında, bakan
larımız... Yani, konu İçişleri Bakanlığını da ilgilendiriyor. Biz yaralıyız bu konuda. 

HALİL TİRYAKİ (Kırıkkale) - Bakan nerede?.. Bakan nerede?.. 
MÜCAHİT DALOĞLU (Devamla) - Evet, biz Tarım Bakanlığının, bu olaylardan sonra, etlere 

kilo başına 1 000 000 destek verdiğine teşekkür ediyoruz; ama, bugüne kadar bu 1 000 000 desteği, 
bu çiftçi, bu besici alamadı. Haa, bundan sonra alacak... Eğer hayatta kalırsa alacaktır. Yok... (CHP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Geçen sene besleyen adamlar, yok hayatta artık. Yani, bakın, 
geçen sene besi yapanlar, bu sene bize soruyor; kurban bayramı geliyor kurban besleyelim mi; kış 
geliyor, besicilik yapalım mı? Ben henüz cevap veremedim. Sayın Bakanlarımız çıksın, çiftçimize 
cevap versinler; evet, besleyin desinler veya beslemeyin desinler. (CHP sıralarından alkışlar) 

AHMET ERSİN (İzmir) - Sayın Daloğlu. bunları biz söylediğimizde oy vermiyorsun ama. 
MÜCAHİT DALOĞLU (Devamla) - Efendim, son olarak şunu arz etmek istiyorum: Tarım 

Bakanlığımız, bu dönemde, mutlaka, güzel işler yaptı. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MÜCAHİT DALOĞLU (Devamla) - Tarımsal kalkınma kooperatifleri aracılığıyla, 50x4, 

100x2 süt sığırcılığı projesi dediğimiz, süt sığırcılığını geliştirme adına güzel işler yapılıyor; ancak, 
o kadar yetersiz ki. Yani, Türkiye çapında ayda 3 kooperatife, yılda 36 kooperatife hayvan veriliyor; 
devletin gücü de buna yetiyor. Burası doğru: ama, devletten beş kuruş para istemeyen, babasından, 
dedesinden kalma ahırı var, arazisi var, buna istihdam etmiş... Para da istemiyor, ete zam da is
temiyor. Ne istiyor; kaçak hayvan girmesin... 
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Ben, sayın bakanlarımdan ısrarla şunu talep ediyorum: Dünyada gelişmiş ülkelerde sineğin bile 
envanteri çıkarılmıştır. Ülkeye kaçak sinek girse hesap soruluyor; ama, kaçak inekten sorulmuyor. 

Saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAYRAM ALİ MERAL (Ankara) - Aslan dadaş, tebrik ederim seni! 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Daloğlu. 
Gündemdışı üçüncü söz, sosyoekonomik ve kültürel perspektiften Erzurum İline bakış 

konusunda söz isteyen Erzurum Milletvekili İbrahim Özdoğan'a aittir. 
Sayın Özdoğan, buyurun. 
3. - Erzurum Milletvekili İbrahim Özdoğan'ın, Erzurum'un sosyo ekonomik ve kültürel yapısına 

ve ekonomik kalkınma için alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması 
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Erzurum) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Yüce Heyetinizi saygıy

la selamlıyorum. 
Dünyada, çok hızlı değişim ve gelişmeler oluyor. Erzurumumuz da, bu yapılanmaların başlan

gıç iklimine girmiş durumdadır. Bu açıdan, Erzurum'u geleceğe hazırlarken, sorunlarını da görmez
likten gelemeyiz. 21-23 Şubat 2004 tarihlerinde meydana gelen ve merkezde yer yer 1,5 metreyi 
aşan kar yağışı, akabinde, 5 Mart 2004 tarihinde, ilimize 14 kilometre uzaklıktaki Ilıca İlçemizde 
meydana gelen sel felaketi ve 24 Mart 2004 tarihinde başlayan 1 000'i aşkın şokların oluştuğu dep
rem felaketi, bölgemizin bir an önce afet bölgesi kapsamına alınmasını gerekli kılmıştır. 

Bölgemiz tüketim ekonomisine dayalı olduğundan, peşpeşe gelen bu felaketler, esnaf ve tüc
carımızı siftahsız dükkân kapatmaya kadar itmiştir. Sorunlarınızı kökünden biz çözeceğiz diye 
zaman zaman ortaya çıkanlar, aziz milletimizin tarihine, coğrafyasına uymayan projelerle, sorunları 
daha içinden çıkılmaz hale getirmişlerdir. Bu sorunlar yumağının kimler tarafından ve ne şekilde 
kördüğüm edildiğini, Erzurum'a geçen ay yaptığım gezi ve incelemede daha açık bir şekilde 
müşahede etmiş bulunmaktayım. Narman, Horasan, Pasinler, Hınıs, Ilıca, Köprüköy, Aşkale ve Çat 
İlçelerinin deprem afet bölgeleri olduğu ve ne vahimdir ki, 1966 yılından beri söz verilen konutların 
henüz teslim edilmediğini biliyoruz. Bir vatandaşımızın ifade ettiği gibi, mazisiz bir hal tasavvur 
edilebilir; fakat, bir gelecek tasavvuru imkânsızdır. 

Erzurum, coğrafî konum itibariyle, Doğu Anadolu Bölgesinin kuzeydoğusunda yer alan, 25 
060 kilometrekare yüzölçümündeki en büyük ve merkezî bir il konumundadır. Toplam alanın yüz
de 64'ü dağlık olup, yayla özelliğindeki bu yöre hayvancılık için büyük bir potansiyel oluşturmak
tadır. Sıcaklık ortalamasının oldukça düşük olduğu ilimizde karasal iklim hâkim olduğu için, yak
laşık altı aylık kış döneminde hayvanlar kapalı ahır şartlarında, geri kalan süre içinde de mera ve 
yaylalarda beslenmektedir. Bu nedenle, devletimizin, bu ağır şartlarda hayvancılıkla uğraşan ve ül
ke ekonomisine reel bir üretim katkısı sağlayan bölge halkına bazı imkân ve destekleri sağlaması 
gerekmektedir. Yapılacak bu destek, hem ülke ekonomisine hem de bölgenin kalkınmasına katkı 
sağlayacaktır. Ayrıca, Erzurumumuzun ekonomik kalkınması için yapılması gerekenleri şu şekilde 
özetleyebiliriz: 

Hayvancılığın desteklenmesi ve geliştirilmesi, 
Mera ve yaylaların etkin ve verimli bir şekilde kullanımının sağlanması, 
Ürünlerin pazarlanmasında kolaylık sağlanması, 
İlimizin turizm potansiyelinin değerlendirilmesi, 
Yatırımların teşvik edilmesi. 
Hayvancılıkla ilgili acil olarak yapılması gerekenler: 
Bölge iklimine dayanıklı, üstün vasıflı hayvan ırkı yetiştirmeyi teşvik etmek, 
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Damızlık hayvan ve tohumu üreticiye dağıtmak, 
Alternatif hayvancılık dediğimiz balık yetiştiriciliği, tavukçuluk, tavşan üreticiliği, arıcılık gibi 

ilimizin coğrafik yapısına, iklimine ve bitki örtüsüne son derece uygun hayvancılık teşvik edilmeli, 
üretici bu konuda eğitilmelidir. 

İlimizin diğer bir problemi de, mera ve yaylaların yanlış kullanımıdır. Meraların yanlış kullanımı, 
bir süre sonra meraların tamamen çoraklaşmasına sebep olmaktadır. Bunun önlenmesi için, çiftçinin 
eğitilmesi, Mera Kanununun uygulanması, devlet denetiminin sağlanması önem arz etmektedir. 

Erzurum'da, çiftçinin ürettiği ürünlerin hiçbiri kendi değerinde satılmamaktadır. Kooperatifleş
me, üretici birliklerinin sayısının yetersiz olması, bunun başta gelen sebeplerindendir. Pazar imkân
larının yetersiz olması, çiftçinin ürününü ucuz fiyata satmasına, dolayısıyla da. emeğinin karşılığını 
almamasına sebep olmaktadır. Bu da, üreticinin çalışma azmini ve verimliliğini azaltmakta, üretimi 
düşürmektedir. Üretici ve çiftçi ekonomik yönden tatmin olmadığı zaman, başka şehirlere göç eder. 
Göç, ülkemiz için hem ekonomik hem de sosyal problemlerin oluşmasının en önemli kaynağıdır. 
İnsanlarımızı memleketlerinden ve alıştıkları üretim biçimlerinden koparmamak için devletimizin 
uygulaması gereken çok basit çözümler vardır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Özdoğan. 
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Devamla) - Et ve Balık Kurumu, Şeker Fabrikası gibi, üretici ve çift

çiye katkı sağlayan, onların ürünlerini rahatlıkla pazarlayabilecekleri, kredi imkânlarından yarar
lanabilecekleri kurumların özelleştirilmesinden vazgeçilmesi gerekir. Özelleştirme kavramı değer
lendirilirken. bölgelerin ekonomik ve sosyal yapılarını gözönünde bulundurmak zorundayız. Doğu 
Anadolu gibi ekonomik açıdan geri kalmış bölgelerde, kamu iktisadî teşekkülleri, üreticilerin 
güvenle ürünlerini satabilecekleri alternatifsiz kuruluşlardır. Bu kurumların özelleştirilmesi veya 
kapatılması, tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren kuruluş sayısının az olması sebebiyle. 
serbest rekabetin ortadan kalkmasına ve tüccar kartellerinin doğmasına neden olacaktır. Köylü ve 
çiftçi, ürünlerini satarken, rekabet ortamından yoksun bir piyasada, kötü niyetli oluşumların in
safına terk edilmiş olacaktır. Bölgemiz üretici ve çiftçisinin devletimizden destek görmesi gerekir. 
Bölge ekonomisini ayakta tutan bu kurumları özelleştirmek yerine, bölgeye nasıl daha kaliteli hiz
met yapılabilir anlayışıyla yenilenmesi, geliştirilmesi ve çağa uygun projelerle desteklenmesi 
gerekir; bunun için elimizden gelen gayreti her platformda göstermeye devam edeceğiz. 

İlimizde, halen, mülkiyeti hazineye ait olup, tasarrufu Millî Emlakte olan çok miktarda tarım 
arazisi mevcuttur. Bu tarım arazilerinden gerçek çiftçi faydalanmamaktadır. Cüzî bir kira bedeliyle, 
bazı gözü açıklar bu tarım arazilerini kullanmakta veya gerçek çiftçilere kiraya vermektedirler, bu 
problemin halledilmesi gerekiyor. Hazineye ait tarım arazilerini, biran önce, ihtiyacı olan, çiftçilere 
cüzî bir bedelle vermek gerekir. 

Yine. hazineye ait yayla ve meraların nüfuz sahibi kişiler tarafından işgal edildiğini ve 
dışarıdan gelen hayvan sahiplerine pahalı bir bedelle kiraya verildiğini tespit ettim. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Özdoğan, lütfen toparlar mısınız. 
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Devamla) - Bu konunun da bir an önce çözüme kavuşması gerekmek

tedir. 
İlimizin ova kesimlerinde tektonik kökenli havzalar bulunması sebebiyle, Pasinler, Ilıca ve 

Köprüköy İlçelerimizde sıcak su kaynakları ve kükürtlü kaplıcalar mevcuttur. Bu kaplıcaların turiz
me bütünüyle kazandırılabilmcsi için, sağlık ve tedavi merkezleriyle bütünleştirilerek, daha aktif 
hale getirilmesi gerekmektedir. 
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İlimiz, kış turizmi ve kış sporları bakımından büyük bir potansiyele sahiptir. Palandöken Kayak 
Merkezinde yapılan uluslararası ve ulusal spor etkinliklerinin yanında, tur kayağı, atlı kızak, kar 
güreşi ve kar voleybolu gibi mahallî spor etkinlikleri de yapılmaktadır. Amacımız, bu mahallî spor
ları ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtıp, ilimizi bu sporların cazibe merkezi haline getirmektir. 

Millî Mücadele tarihimizin önemli tabyalarından olan Aziziye ve Mecidiye'nin, her zaman 
bizim olan ve bizim kalan misyonuna uygun olarak, kültürel, sportif ve turizm amaçlı bir merkez 
haline getirilmesi... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Özdoğan. 
İBRAHİM ÖZDOĞAN (Devamla) - ...hem geçmişimizin öğrenilmesini sağlayacak hem de 

ilimiz ekonomisinin reel coğrafyasını değiştirecektir. 
Erzurum -şehirle ilgili bölgesi- makro ölçekte topografyasıyla, tarımsal yapısıyla, jeolojik 

yapısıyla, alan sınırları içerisinde nüfusun sosyal, ekonomik yapısıyla, sahip olduğu kültürel ve 
doğal değerleriyle, konunun uzmanı olan ekipler tarafından incelenmeli, şehir için uygun gelişme 
koridorları belirlenmelidir. 

Kesinlikle korunması gereken alanlar belirlenmelidir. Anakentin yükünü hafifletmeye dönük 
stratejiler oluşturulmalı, birden çok yerleşimi doğrudan ilgilendiren ulaşım altyapı planları hazırlan
malıdır ki, Erzurum, binlerce yıllık geçmişini yeniden tazeleyebilsin ve Türkiye'ye de, turizmle 
yeniden bir buluşma noktası yakalayabilme şansını verebilsin. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Yüce Heyetinizi, tekrar, saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özdoğan. 
Başkanlığın Genel Kurula diğer sunuşları vardır. 
Sayın milletvekilleri. Kâtip Üyemizin sunumunu oturduğu yerden yapması hususunu oy

larınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Cumhurbaşkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup, bilgilerinize sunacağım. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - 5186 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunda 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun bazı maddelerinin bir kez daha görüşülmek üzere geri 
gönderildiğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/611) 

25.6.2004 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 11.6.2004 günlü, A.01.0.GNS.0.10.00.02-5883/19682 sayılı yazınız. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurlunca 9.6.2004 gününde kabul edilen 5186 sayılı 

"Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun" incelenmiştir: 

1- İncelenen yasanın 2 nci maddesiyle değiştirilen 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görev
lilerinin Yargılanması Hakkında Yasanın 4 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında, 

"Bu Kanuna göre memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında yapılacak ihbar ve şikâyetlerin 
soyut ve genel nitelikte olmaması, ihbar veya şikâyetlerde kişi veya olay belirtilmesi, iddiaların cid
dî bulgu ve belgelere dayanması, ihbar veya şikâyet dilekçesinde dilekçe sahibinin doğru ad, soyad 
ve imzası ile iş veya ikametgâh adresinin bulunması zorunludur. 

Üçüncü fıkradaki şartları taşımayan ihbar ve şikâyetler cumhuriyet başsavcıları ve izin ver
meye yetkili merciler tarafından işleme konulmaz ve durum, ihbar veya şikâyette bulunana bil-
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dirilir. Ancak iddiaların, sıhhati şüpheye mahal vermeyecek belgelerle ortaya konulmuş olması 
halinde ad, soyad ve imza ile iş veya ikametgâh adresinin doğruluğu şartı aranmaz. Başsavcılar ve 
yetkili merciler ihbarcı veya şikâyetçinin kimlik bilgilerini gizli tutmak zorundadır." 

Denilmektedir. 
Yapılan değişiklikle, ihbar ve şikâyetlerin değerlendirilmesinde yeni ölçütler getirilerek, 
- İhbar ve şikâyetlerin soyut ve genel nitelikte olmaması, ihbar ya da şikâyetlerde kişi ya da 

olay belirtilmesinin yanı sıra iddiaların ciddî bulgu ve belgelere dayanması, ihbar ya da şikâyet 
dilekçesinde dilekçe sahibinin doğru ad, soyad ve imzası ile iş ya da konut adresinin bulunması 
zorunlu kılınmış, 

- İddiaların, geçerliliğinin kuşkuya yer vermeyecek belgelerle ortaya konulması durumunda ad, 
soyad ve imza ile iş ya da konut adresinin doğruluğu koşulunun aranmaması öngörülmüş, 

- İhbar ya da şikâyet dilekçesinin işleme konulabilmesi için aranan, ad, soyad ve imza ile iş ya 
da konut adresinin bulunması ve bunların doğru olması koşulu nedeniyle ihbar ve şikâyette bulun
manın güçleştirilmemesi amacından hareketle, cumhuriyet başsavcıları ve yetkili merciler, ihbarcı 
ya da şikâyetçinin kimlik bilgilerini gizli tutmakla yükümlü tutulmuştur. 

Yapılan değişikliğe göre, 4483 sayılı Yasa kapsamındaki ihbar ve şikâyetin işleme konulabil
mesi için, ilgili memur ve diğer kamu görevlisine ilişkin mutlak ve somut bir suçlamayı içermesi, 
hatta olay, yer ve kişi belirtilmesinin yanı sıra, ciddî bulgu ve belgelere dayanması ve ihbarcı ya da 
şikâyetçinin kimlik bilgilerine yer vermesi gerekmektedir. 

Anayasa Mahkemesinin 5.12.1968 günlü, E. 1967/49, K. 1968/60 sayılı kararında, 
"İhbar, kanunî delillerin varlığıyla desteklenmedikçe bir suçlamada hiçbir zaman ağırlık nok

tası, etki unsuru olamaz. İhbar doğru ise, bir olayı, bir eylemi duyurmuş olur; ancak, olay veya ey
lemle sanık arasında ilişki kurmaya tek başına yeterli değildir... 

İhbarı yapanın kimliğinin belli olup olmaması birinci derecede bir önem taşımaz. İmzasız veya 
düzme kimlikli bir ihbar, hatta kimliğini saklayan bir kimsenin telefonla haber vermesi üzerine de, 
cumhuriyet savcısı, işi ilginç görürse araştırmaya geçebilir ve belki gerçekten yer almış bir olayı or
taya çıkarır. İhbarı yapanın kimliğinin gizli tutulması ile ihbarı kimliği bilinmeyen bir kimsenin 
yapmış olması arasında büyük bir fark yoktur..." 

Denilerek, ihbarda kimliğin önemli olmadığı kabul edilmiştir. 
Buna göre, ihbar ve şikâyet dilekçelerinde "olay, yer ve kişi"nin somut olarak belirtilmesi, ih

bar ve şikâyetin işleme konulması için yeterlidir. 
İncelenen yasayla öngörülen koşulları taşımayan ihbar ve şikâyet dilekçelerinin işleme konul

maması, öninceleme evresine geçilmediği için varsa suçun ve suçlunun ortaya çıkarılamaması an
lamına gelmektedir. 

Ayrıca, ihbar ve şikâyet dilekçesinde yer alan iddiaların ciddî bulgu ve belgelere dayanması 
koşulunun getirilmesi, ihbar ve şikâyette bulunanın aynı zamanda iddialarını destekleyecek delilleri 
toplamak ve sunmakla yükümlü tutulması anlamına gelmektedir ki, bu düzenlemenin ihbar ve 
şikâyetin hukuksal niteliğine uygun düşmediği açıktır. Ciddî bulgu ve belgeleri bulmak şikâyetçinin 
değil, soruşturmacının görevidir. 

Bu düzenlemenin, aynı zamanda bir kamu görevlisinin şikâyet edilmesini ya da işlediği suç 
fiilinin ihbarını neredeyse olanaksız kılacağı, sonuçta suçun ortaya çıkarılmasını engelleyeceği 
açıktır. 

İncelenen yasayla yapılmak istenilen değişiklikler ülke gerçekleriyle bağdaşmadığı gibi, suç iş
leyen kamu görevlilerinin korunduğu izlenimine yol açması nedeniyle yurttaşların demokratik sis
teme ve hukuk devletine olan güvenlerini zedeleyecek niteliktedir. 
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2- İncelenen yasanın 6 ncı maddesinde, 
"4483 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasında 'garaz, kin veya mücerret hakaret 

için' ibareleri madde metninden çıkarılmış ve 'Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında ihbar 
ve şikâyetlerin' ibaresinden sonra gelmek üzere 'ihbar veya şikâyet edileni mağdur etmek amacıyla 
ve' ibaresi eklenmiştir" 

Denilmektedir. 
4483 sayılı Yasanın "Cumhuriyet başsavcılığınca resen dava açılacak haller" başlıklı 15 inci 

maddesinin birinci fıkrası değişiklikten sonra aşağıdaki gibi olmaktadır: 
"Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkındaki ihbar ve şikâyetlerin ihbar veya şikâyet 

edileni mağdur etmek amacıyla ve uydurma bir suç isnadı suretiyle yapıldığı hazırlık soruşturması 
sonucunda anlaşılır veya yargılama sonucunda sabit olursa haksız isnatta bulunanlar hakkında yet
kili ve görevli cumhuriyet başsavcılığınca resen soruşturmaya geçilir." 

Maddede, memurlar ve diğer kamu görevlilerine ilişkin ihbar ve şikâyetlerin "garaz, kin ya da 
mücerret hakaret" için uydurma suç isnadıyla yapıldığının soruşturma sonunda anlaşılması ya da 
yargılama sonunda sabit olması durumunda, haksız suçlamada bulunana ilişkin kendiliğinden soruş
turmaya geçilmesi öngörülmüş iken, yapılan değişiklikle, ihbar ve şikâyetlerin ihbar ya da şikâyet 
edileni "mağdur etmek amacıyla" uydurma suçlama yapıldığının soruşturma sonunda anlaşılması ya 
da yargılama sonunda sabit olması durumunda, haksız suçlamada bulunan için kendiliğinden soruş
turmaya geçilmesi öngörülmüştür. 

Getirilen düzenleme, ihbar ve şikâyetin "memur ya da kamu görevlisinin mağdur edilmesi 
amacıyla yapıldığı" gerekçe gösterilerek hemen hemen tüm ihbarcı ya da şikâyetçinin soruşturma 
geçirmesine neden olacak niteliktedir. Bunun, ihbar ve şikâyet yolunun kullanılmasını önemli öl
çüde engelleyeceği kuşkusuzdur. 

Ülke gerçekleri gözetildiğinde, suç isnadında bulunmanın, aklanmaları durumunda suçlanan 
kişinin mağdur edildiği anlamını taşıyacağı ortadadır. Hele bu suçlama bir kamu görevlisinin görevi 
nedeniyle suç işlediği savını içeriyorsa, yalnızca soruşturmaya uğraması da kamu görevlisinin mağ
dur edilmesi olarak değerlendirilebilecektir. 

İncelenen yasa ile yapılan düzenlemedeki "ihbar veya şikâyet edileni mağdur etmek" an
latımının içeriğinin belirsiz, geniş ve soyut olduğu açıktır. 

Oysa, yürürlükteki düzenleme, ihbar ve şikâyetlerin garaz, kin ya da soyut hakaret için uydur
ma suç isnadıyla yapılması durumunu dikkate almaktadır. 

Ayrıca, Türk Ceza Yasasının 283 üncü maddesinde "suç tasnii ve resmî mercileri iğfal", 285 in
ci maddesinde de "iftira" suçlan düzenlenmiş, bunların maddî ve manevî öğelerine yer verilmiştir. 

3- Tarihsel sürece bakıldığında, kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevleri 
kamusal yetki ve yöntemleri kullanarak yürüten kamu görevlilerinin, bu görevleri nedeniyle işledik
leri, görevleriyle ilgili olan, başka bir anlatımla, görevle arasında bir neden-sonuç ilişkisi bulunan 
suçlar nedeniyle doğrudan ceza kovuşturmasına bağlı tutulmalarının istenilmediği görülmektedir. 

Anayasanın 129 uncu maddesinde de "memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında işledikleri 
iddia edilen suçlardan ötürü ceza kovuşturması açılması, kanunla belirlenen istisnalar dışında, 
kanunun gösterdiği idarî merciin iznine bağlıdır" kuralına yer verilerek, kamu hizmetlerinin gerek
tirdiği aslî ve sürekli görevleri kamusal yetki ve yöntemleri kullanarak yürüten kamu görevlilerinin 
bu görevleri nedeniyle işledikleri suçlardan yargılanabilmeleri için izin sistemi getirilmiştir. 

İzin sisteminin getirilmesinin nedeni, kamu hizmetlerinin işleyişinde aksamalara yol açılmaması, 
kullandığı üstün kamusal yetkileri nedeniyle sıklıkla asılsız suçlamalara uğrayabilecek kamu görev
lisinin korunarak görevini daha etkin ve verimli biçimde, her türlü etki ve çekinmeden uzak yürüt
mesinin sağlanması ve böylece, etkin ve verimli bir kamu yönetiminin gerçekleştirilmesidir. 
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Temel amaç ise, kamu düzenini sağlamak ve korumakla görevli kamu otoritesinin saygınlığının 
ve yaptırım gücünün zedelenmemesidir. Bu temel amacın kamu yararının sağlanmasına dönük ol
duğu açıktır. 

Tüm çağdaş demokratik rejimlerin temel özelliklerinden biri olan hukuk devleti, en kısa 
tanımıyla, yurttaşlann hukuksal güvenlik içerisinde bulunduklan, devletin eylem ve işlemlerinin 
hukuk kurallanna bağlı olduğu bir sistemi anlatmaktadır. 

Kişilerin devlete güven duymaları, maddî ve manevî varlıklannı geliştirebilmeleri, temel hak 
ve özgürlüklerden yararlanabilmeleri, ancak hukuk güvenliği ve hukukun üstünlüğünün sağlandığı 
bir hukuk devletinde gerçekleşebilecektir. 

Hukuka güven duygusunu zedeleyecek, suçun ve suçlulann ortaya çıkmasını engelleyecek ya 
da geciktirecek düzenleme ve yaklaşımlann hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmayacağı tartışmasızdır. 

Bu nedenle, kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevleri kamusal yetki ve yöntem
ler kullanarak yürüten kamu görevlilerinin, görevleri nedeniyle işledikleri suçlardan yargılanmalan 
konusunda, hem kamu otoritesinin saygınlığını koruyacak hem de hukuka güven duygusunu 
zedelemeyecek ve bu ikisi arasında denge sağlayacak yöntemler geliştirilmeye çalışılmıştır. 

Bugüne kadar kamu görevlilerinin kovuşturulmalanna ilişkin olarak yasalarla geliştirilen yön
temler, hukukdevleti ilkesinin gereği, bunların görevlerine ilişkin suçlar nedeniyle yargılan-
malannın hızlandınlması ve kolaylaştınlması yönünde olmuştur. 

İncelenen yasanın yukanda değinilen düzenlemelerinin her biri memurlar ya da diğer kamu 
görevlilerinin görevleri nedeniyle işledikleri suçlannın ihbannı ve şikâyetini güçleştirici nitelik
tedir. Bu düzenlemeler birlikte ele alındığında, ihbar ve şikâyet yolunun kullanılmasının neredeyse 
tümüyle olanaksızlaştırılmakta olduğu görülmektedir. 

Getirilen düzenlemeler, suç işleyen memur ve kamu görevlilerinin korunduğu izlenimine yol 
açması yönünden, yurttaşların hukuk devletine ve kamu otoritelerinin saygınlığına olan güvenini 
zedeleyecek niteliktedir. 

Bu nedenle, incelenen yasanın, suçun ve suçlulann ortaya çıkanlmasını zorlaştırdığı, başka bir 
deyişle suçlulann korunduğu izlenimini veren 2 ve 6 ncı maddelerindeki düzenlemeler, hukuk dev
leti ilkesine aykırı olduğu gibi, kamu yaranyla da bağdaşmamaktadır. 

4.- İncelenin yasanın 7 nci maddesiyle 4483 sayılı Yasaya eklenen geçici 2 nci maddede, 
"Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılan

ması Hakkında Kanuna göre Yargıtaym ilgili ceza dairesinde ve il ağır ceza mahkemesinde açılmış 
davalar ile Danıştayca itirazen incelenen kararlar, bu Kanunun yürürlüğe girmesini müteakip genel 
hükümlere göre yetkili ve görevli mahkemelere devredilir." 

Denilmektedir. 
Geçici maddenin, 4483 sayılı Yasanın 12 ve 13 üncü maddelerinde yapılan değişikliklerin, 

halen yargılanmakta olanlar için uygulanmasını sağlamak amacıyla düzenlendiği anlaşılmaktadır. 
Yapılan düzenlemede, incelenen yasanın yürürlüğe girmesinden önce 4483 sayılı Yasa uyarınca, 
- Yargıtaym ilgili ceza dairesinde ve il ağır ceza mahkemesinde açılmış davaların, 
- Danıştayca itirazen incelenen kararların, 
Genel kurallara göre yetkili ve görevli mahkemelere devredilmesi öngörülmektedir. 
İncelenen yasanın 4 ve 5 inci maddeleriyle 4483 sayılı Yasanın 12 ve 13 üncü maddelerinde 

değişiklik yapılarak, üst düzey kamu görevlilerinin hazırlık soruşturmasını yapmaya, hazırlık soruş
turması sırasında yargıç karan gerektiren durumlarda gerekli kararı almaya ve davaya bakmaya yet
kili adlî merciler yeniden belirlenmiştir. 
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Ne var ki, 4483 sayılı Yasanın 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında değişiklik yapılmadığı 
için, soruşturma izni verilmesi ya da verilmemesine ilişkin kararların itirazen incelenmesi konusun
da Danıştay ile bölge idare mahkemeleri arasında yeniden görev bölüşümü öngörülmemiştir. 

Yürürlükteki kurala göre, yasanın 3 üncü maddesinin (e), (f), (g) (Cumhurbaşkanınca verilen 
izin dışında) ve (h) bentlerinde sayılan üst düzey kamu görevlilerine ilişkin soruşturma izni veril
mesi ya da verilmemesi kararlarına yapılan itiraz başvurularının Danıştayın yetkili dairesinde 
bakılması sürecektir. 

Bu duruma göre, Danıştayca itirazen incelenenlerden bölge idare mahkemelerine devredilecek 
dosya bulunmamaktadır. 

Bu nedenle, incelenen yasayla 4483 sayılı Yasaya eklenen geçici 2 nci maddedeki Danıştayda 
itirazen incelenen kararlara ilişkin kuralın uygulama alanı yoktur. 

Yayımlanması yukarıda açıklanan gerekçelerle uygun görülmeyen 5186 sayılı "Memurlar ve 
Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun", 2,6 ve 7 nci maddelerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince bir kez daha görüşülmesi için, 
Anayasanın değişik 89 ve 104 üncü maddeleri uyarınca ilişikte geri gönderilmiştir. 

Ahmet Necdet Sezer 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Sözlü soru önergesinin geri alınmasına dair bir önerge vardır; okutuyorum: 
2. - Antalya Milletvekili Mehmet Dülger'in (6/1166) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına 

ilişkin önergesi (4/204) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 513 üncü sırasında yer alan (6/1166) esas numaralı sözlü 
soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Mehmet Dülger 

Antalya 
BAŞKAN - Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. 
Bir Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum: 
C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

ÖNERGELERİ 
1. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 24 milletvekilinin, medyanın sorunlarının çağdaş 

demokrasi çerçevesinde araştıralarak bağımsız ve tarafsız bir medya için gerekli yasal düzen
lemelere zemin hazırlanması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/204) 

28 Haziran 2004 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Basın-yayın ya da yaygın kullanılan sözcükle medya, bir ülkenin demokrasisinin aynasıdır. 
Basın-yayın, yasama, yürütme ve yargı erkine ek olarak, demokratik bir yönetimde, dördüncü güç 
olarak tanımlanır. Doğru ve güvenilir haber almak yurttaşın bilgi edinme hakkının en önemli 
bölümüdür; bu nedenle, basın-yayın, kamusal bir görev sayılmaktadır. Tarafsız, bağımsız ve özgür 
bir basın-yayın ortamının varlığı, siyasal, toplumsal ve ekonomik gelişme açısından yaşamsal 
sayılır. İletişim teknolojisindeki gelişmelerin de katkısıyla, basın-yayın dünyası sürekli değişim 
geçirmekte ve bu nedenle de önemi ve etkisi her gün artmaktadır. 
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Ülkemizde, basın-yayın sektörünün çağdaş demokrasinin gerektirdiği özellikleri taşıyıp 
taşımadığı sürekli olarak tartışılmaktadır. 

Bu bağlamda: 
1. Medyada, demokratik bir toplum için gerekli olan, çoğulculuğu, yansızlığı ve bağımsızlığı 

sağlayacak mülkiyet yapısının bulunup bulunmadığının; 
2. Sektörde rekabet durumu; tekelci ya da yan tekelci piyasaların geçerli olup olmadığının; 
3. Gazete ve TV sahiplerinin, başta bankacılık olmak üzere, diğer ekonomik faaliyetleri ile sek

törün kamusal görevlerinin ne ölçüde bağdaştığının; 
4. Medya sahiplerinin hükümetle olan iş ilişkilerinin, haberlerin seçimine, köşeyazılanna ve 

yorumlara yansıyıp yansımadığının; 
5. Sektörde çalışanların sendikal ve sosyal haklannın; iş güvenceleri ve ücretleri de dahil, 

durumunun ve bunun sektörün işleyişine nasıl yansıdığının; 
6. Son aylarda yaşanmakta olan basın-yayındaki mülkiyet değişimlerinin içeriğinin ve bunun 

sektör üzerindeki olası etkilerinin incelenmesi ve bu konuda gerekli yasal düzenlemelerin yapıl
masına olanak sağlanması amacıyla, Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca Meclis araştırması açılmasını istiyoruz. 

Saygıranmızla. 
1 - Yakup Kepenek (Ankara) 
2- Hüseyin Özcan (Mersin) 
3- Uğur Aksöz (Adana) 
4- Mehmet Parlakyiğit (Kahramanmaraş) 
5- Osman Özcan (Antalya) 
6- Hasan Ören (Manisa) 
7- Vahit Çekmez (Mersin) 
8- Ali Rıza Gülçiçek (İstanbul) 
9- Mehmet Ziya Yergök (Adana) 

10- İsmail Değerli (Ankara) 
11- Yavuz Altınorak (Kırklareli) 
12- Şefik Zengin (Mersin) 
13- Atilla Başoğlu (Adana) 
14- Ersoy Bulut (Mersin) 
15- Mehmet Vedat Yücesan (Eskişehir) 
16- Muhanem Eskiyapan (Kayseri) 
17- Halil Tiryaki (Kırıkkale) 
18. Mehmet Akif Hamzaçebi (Trabzon) 
19- Sıdıka Sarıbekir (İstanbul) 
20- Mehmet Kartal (Van) 
21 - Gürol Ergin (Muğla) 
22- Kemal Kılıçdaroğlu (İstanbul) 
23- Mehmet Mesut Özakcan (Aydın) 
24- Ahmet Ersin (İzmir) 
25- Ali Arslan (Muğla) 
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Gerekçe : 
1. Bir toplumun demokratikleşmesinde basın-yayının etkin ve olumlu katkılarının önemi yad

sınamaz. 
2. TBMM geçen yıl çıkardığı ve bu yılın 24 Nisan ayında yürürlüğe giren ve kamuoyunda "Bil

gi Edinme Hakkı" olarak adlandırılan Yasayla bu alanda önemli bir adım atmıştır. 
3. Sektörde mülkiyetin belli ellerde toplanmasının tekelci ve yarı tekelci piyasa yapıları oluş

turacağı açıktır. Bu olgunun, basın-yayının tarafsız, bağımsız ve özgür olmasını olumsuz yönde et
kileyeceği bilinen bir gerçektir. 

4. Türkiye kamuoyu, çoğu kez, değişik medya gruplarının karşılıklı olarak birbirini suç
lamasına tanıklık etmekte, haber, yorum ve yazı olarak kamu hizmeti vermesi gereken alanlar, özel 
çıkar amacıyla kullanılabilmektedir. 

5. Özellikle de kimi medya sahiplerinin, başta finansman olmak üzere diğer ekonomik faaliyet
lere girmiş olmalarının sektörün kamu hizmeti özelliğiyle ne ölçüde bağdaştığı da ayrıca incelen
mesi gereken önemli bir konudur. 

6. Son aylarda birkısım gazete ve televizyonların mülkiyetinin TMSF'ye geçmesiyle birlikte bu 
sektörde: 

a. Hükümetin elinde önemli bir medya gücü toplanmış bulunmaktadır; 
b. Yeni mülkiyet yapılanmasının nasıl olacağı konusu, örneğin, RTÜK ile TMSF arasında tar

tışma konusu olmaktadır. 
7. Basın-yayın çalışanlarının tamamına yakını sendikasız çalışmaktadır. Bu olgu. insanların üc

retleri ve sosyal haklarını olumsuz yönde etkilediği gibi. haberlerin seçiminde, köşeyazılarmda ve 
yorumlarda, tarafsızlığı, bağımsızlığı ve özgürlüğü zedeleyerek toplumun doğru bilgi edinmesini de 
engelleyebilecek boyutlara ulaşmaktadır. 

Bu konuların araştırılmasıyla, ülkemizde, basın-yayın sektörünün, çağdaş demokrasinin gereği 
olan bir yapıya kavuşmasını sağlayacak yasal düzenlemelerin yapılmasının da yolu açılmış olacaktır. 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüş-

me, sırası geldiğinde yapılacaktır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup, oylarınıza 

sunacağım. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam; 
3. - Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Arjantin Parlamentosu arasında Parlamentolararası Dostluk 

Grubu kurulmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3 612) 
30.6.2004 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Arjantin Parlamentosu arasında Parlamentolararası Dostluk 

Grubu kurulması. TBMM'nin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında 3620 sayılı Kanunun 4 ün
cü maddesi uyarınca. Genel Kurulun tasvibine sunulur. 

Bülent Arınç 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Danışma Kurulunun bir önerisi vardır: okutup, oylarınıza sunacağım. 
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IV. - ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. - Gündemdeki sıralama ile çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin Danışma 

Kurulu önerisi 
Danışma Kurulu Önerisi 

No. :88 Tarih: 1.7.2004 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 26 ncı 

sırasında yer alan 616 sıra sayılı Belediyeler Kanunu Tasarısının bu kısmın 6 ncı sırasına alınması 
ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesi, 

Çalışma süresinin ise bugünkü birleşimde 14.00-21.00 saatleri arasında olmasının, 
Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 

Nevzat Pakdil 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı Vekili 
Haluk İpek K. Kemal Anadol 

AK Parti Grubu Başkanvekili CHP Grubu Başkanvekili 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına 

geçiyoruz. 
V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 
/. - Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yet

kileri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/521) (S. Sayısı : 146) 
2. - Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve 

Adalet Komisyonu Raporu (1/523) fS. Sayısı : 152) 
3. - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin; Gelibolu Yarımadası 

Tarihi Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (Kamu İhale 
Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tekli/1) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/212) (S. Sayısı : 305) 

BAŞKAN - Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş. 
Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısının, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişik
lik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının ve Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim 
Köşdere'nin. Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenme-sine 
Dair Kanun Teklifinin geri alınan maddeleriyle ilgili komisyon raporları henüz gelmediğinden, 
tasarıların ve teklifin müzakerelerini erteliyoruz. 

Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısının müzakeresine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
4. - Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısı ile 

İçişleri, Plan ve Bütçe ve Anayasa Komisyonları Raporları (1731) (S. Sayısı : 349) 
BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Komisyon bulunmadığından, tasarının müzakeresi ertelenmiştir. 
Özel Gelir ve Özel Ödeneklerin Düzenlenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar

namelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının müzakeresine kaldığımız yerden 
devam edeceğiz. 
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5. - Özel Gelir ve Özel Ödeneklerin Düzenlenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar
namelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/827) (S. Sayısı: 618) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Tasarının müzakeresi ertelenmiştir. 
Belediyeler Kanunu Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum, İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları 

raporlarının müzakeresine başlıyoruz. 
6. - Belediyeler Kanunu Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum, İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyon

ları Raporları (1/766) (S. Sayısı : 616) (x) 
BAŞKAN - Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon raporu 616 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına İzmir Milletvekili Sayın Oğuz 

Oyan, AK Parti Grubu adına Konya Milletvekili Sayın Halil Ürün; şahısları adına, İzmir Millet
vekili Sayın Oğuz Oyan ve Mardin Milletvekili Sayın Muharrem Doğan'ın söz talepleri vardır. 

İlk söz, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İzmir Milletvekili Sayın Oğuz Oyan'ın. 
Sayın Oyan, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 20 dakika. 
OĞUZ OYAN (İzmir) - Sayın Başkan, kişisel söz süremle birleştirebilir miyiz? 
BAŞKAN - Arada AK Parti Grubu adına konuşma olacağı için, 10 dakikalık sürenizi daha son

ra vereceğim. 
CHP GRUBU ADINA OĞUZ OYAN (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün, 

burada, bir anlamda, son yetmişdört yıllık tarihimize damgasını vuran bir yasanın, 1580 sayılı 
Yasanın kaldırılmasını tartışıyoruz. Bu yasa, kamu yönetimi tarihimizde -eğer kaldırılırsa- hukuk 
anıtı olarak yerini alacaktır. 

Kaleme alınışındaki mükemmeliyeti, uzak görüşlülüğü, çağın ilerisinde oluşu, hükümleri 
arasındaki sağlamlık, tutarlılık nedeniyle bu yasa zamana karşı direnmiştir. Dolayısıyla, bugün, bu 
sorumluluğu bilerek burada tartışmamız gerekmektedir. 

1580 sayılı Yasa bir çağdaşlaşma anıtı olmuştur. Bu yasa, Türk kadınına yerel yönetim organ
larına seçme ve seçilme hakkını, birçok Avrupa ülkesinden daha erken tanımıştır. Bu yasa, belde 
halkının ortaklaşa ve çağdaş gereksinmelerini gidermeye yönelik her türlü girişimde bulunma yet
kisini belediyelere vermiş olan bir yasadır. 

Bugün görüştüğümüz yasa tasarısı, 1580 sayılı Yasanın birçok bakımdan gerisinde kalan bir 
tasarıdır ve bu yasayı aşması gereken noktalarda da tökezlemektedir. Ne kadın haklarının daha faz
la geliştirilmesi ne kamu görevlilerinin belediye meclisinde görev alabilmelerinin yolunun açılması 
ne mahalle muhtarlarının belediye meclislerine katılımı ne mahalle bazında temsilciler sisteminin 
yasal dayanağa kavuşturulması ne de belediyelere genişleyen yetki ve görev alanlarıyla uyumlu ve 
dengeli kaynakların aktarılmasını öngörmektedir. Dolayısıyla, çok sayıda yetersizlikler, yanlış 
tanımlamalar, yanlış yönlendirmeler ve Anayasaya aykırılıklarla bezenmiş bir tasarıyı tartışacağız. 

Üstelik, şunu da söyleyeyim; bütün bu yetersizliklerine rağmen, bu yasa tasarısı, âdeta bir 
reform havasında sunulmaya çalışılıyor. Biz. bu kadar çok çelişki içeren bir tasarının, bu çelişkileri 
uzun süre taşıyamayacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla, bugün yaratılan yeni mekanizmaların sis
temsizlik anlamına geldiğinin çok geçmeden anlaşılacağını düşünüyoruz. 

(x) 616 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Bizim buradaki çabamızın amacı şudur: Biz, testi kırılmadan, anayasal kamu yönetimi sis
temimizle uyumlu bir yasa düzenlemesinin oluşmasına katkıda bulunmak istiyoruz. Anayasaya ay
kırılıklarla ilişkili olarak vereceğimiz önergeler, esas itibariyle bunlarla ilişkilidir. Onun dışında da 
az sayıda önerge vereceğiz. Az sayıda önerge vermemizin nedenlerini kısaca tekrar söyleyeyim; 
çünkü, basit rötuşlarla düzeltilebilecek bir proje karşısında bulunmuyoruz; bu bir. 

İkincisi, bu tasarıyı A'dan Z'ye düzeltsek bile, diğer tasanlar ortada durdukça, Kamu Yönetimi 
Temel Kanunu Tasarısı ortada durdukça, geçen hafta kamulaştırdığımız İl Özel İdareleri Kanunu 
ortada durdukça, bugün burada yapılacak düzeltmelerin bu bütün içinde bir anlamı olmayacaktır; 
dolayısıyla, hepsinin yeniden ele alınması halinde ancak bizim bu konuya katkımız çok daha kap
samlı olabilirdi; ama, biz gene de Meclisi, yönetimi bazı hatalardan esirgemek adına, demokratik 
belediyecilik anlayışının nasıl olabileceğini bir anlamda da göstermek adına bazı sınırlı önergeler 
vereceğiz. Burada hem Anayasaya hem de Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartına aykırılıkları 
dile getireceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı demişken şunları öncelikle zik
retmek gerekiyor. Bu şart, bize, merkezî yönetimin görevlerini tek tek sayarak sınırlayın demiyor 
ya da yerel yönetimleri, bilhassa il özel idarelerini genel yetkili idare durumuna dönüştürün 
demiyor. İl özel idareleri zaten birçok Avrupa ülkesinde kurumsal olarak dahi yok olan bir mekaniz
ma. Bu Avrupa Yereî Yönetimler'"Özerklik Şarti, bize, 'kâmüljörevTennİ ve kamu hizmet yetkilerini, 
gelir dengesini hiç hesaba katmadan yerel yönetimlere aktarın demiyor. Burada, biz, hangi kaynak
ların yerel yönetimlere aktarılacağını bu yasa tasarısı tartışılırken bilemez durumdayız. Bu şart, bize 
ya da size, şirket ve işletme kurma modelini esas alarak yerel yönetimleri ve kamu hizmet üretimini 
tamamen piyasa mantığıyla işletin demiyor. Bu şart, size, kaynaklarınızı borç faizine aktarıyor
sunuz, görevler yapılamıyor, bütün kamu hizmetini aktarın yerel yönetimlere, onlar da bunu tekrar 
fiyatlandırarak satsın ve kamu hizmeti bir piyasa malı olsun demiyor. Gene bu şart, size, denetimin 
içini boşaltın, piyasaya devredin demiyor; hesap verme sorumluluğunu sadece süslü bir laf olarak 
ekleyin, içerik koymayın demiyor. Gene bu şart, size, karar alma, uygulama ve bilgi edinme hak
kına ilişkin olarak gündemde sürekli tutulması gereken saydamlık ilkesini içi boş bir sözcük 
durumuna getirin demiyor. Gene bu şart, size, Bu şart size, kamu çalışanlarının özlük haklarını 
budayın, iş güvencesini ortadan kaldırın, esnek çalışma koşullarını, iğreti ve güvencesiz sözleşmeli 
çalışma ilişkileriyle değiştirin demiyor. 

Bütün bunları demiyor Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı; ama, sizin tasarılarınız bunlan 
getiriyor; sizin, geçen haftaki tasarınız da, bugün tartıştığımız tasarınız da bunlan getiriyor; hem de 
kendi iç hukukumuzla, yani, anayasal kamu düzenimizle çatışarak getiriyor; hatta, bazı hükümleri, 
doğrudan doğruya Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartına aykın olarak getiriyor. Şimdi, bunlan 
kısaca belirteyim. 

Birincisi -geçen hafta söylediğim için uzun tutmayacağım- Anayasaya temelden aykırı düzen
leme, 14 üncü maddenin birinci fıkrasında yer alıyor; yani, burada "belediye, kanunlarla mün
hasıran başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki her türlü 
görev ve hizmeti yapar veya yaptınr, gerekli kararları alır, uygular, denetler" deniliyor. 

Bunun ardından belediyelerle ilgili bazı görev alanlannı saymak, Anayasaya karşı hile yap
maktan başka bir şey değildir. Anayasanın, bu kuruluştan, bu kurumları özel yetkili saymasının 
kılıfını göstermek içindir; ama, buradaki birinci fıkra, bunun işlemezliğini ortaya koyuyor. 

Keza, Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısının temel maddesi, 7 nci maddesi ortada durduk
ça, yani, kamu yönetimini, kamu merkezî yönetimini 10 alanla sınırlı bir özel yetkili idare yapmak
la sınırlı oldukça, Anayasanın 126 ncı ve 127 nci maddelerine aykırılık, daha başlangıçta ortaya 
konulmuş demektir. Bizim temel itirazımız da, zaten, bu noktayadır. 
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İkincisi; "Birleşme ve katılmalar" başlığı altındaki 8 inci maddedeki "iltihak olunacak belde 
sakinlerinin oylarına başvurulmaksızın..." ibaresi, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartına ay
kırıdır, dolayısıyla, Anayasaya aykırıdır; çünkü, benimsediğimiz bir milletlerarası anlaşma vardır ve 
dolayısıyla, ahde vefa ilkesine aykırı olmaktadır. Bu ibarenin metinden çıkarılması için bir önerge 
vereceğiz. 

Üçüncü olarak yine bir aykırılık söyleyeyim. "Tüzelkişiliğin sona erdirilmesi" başlığı altındaki 
11 inci maddedeki hüküm de Anayasaya aykırıdır; çünkü, burada da belde sakinlerinin oylarına baş-
vurulmamaktadır. Oysa, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartında şöyle deniliyor: "Yerel 
yönetimlerin sınırlarında, mevzuatın elverdiği durumlarda, mümkünse bir referandum yoluyla ilgili 
yerel topluluklara önceden danışılmadan değişiklik yapılamaz." Biz, bu şartı imzalamışız; eğer, im-
zalamışsak, bunun gereğini her türlü yasama faaliyeti içinde gözetmek durumundayız. 

Aslında, Anayasaya aykırılık bakımından olmasa da, tam tersten bir durum örneği verilebilir. 
18 inci maddedeki yurtiçi-yurtdışı belediyeler arasında ilişki kurma meselesi de, tam tersine, bizim, 
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartında onaylamadığımız bir hükme işaret ediyor. O hükmün, 
önce, burada onaylanmış olması gerekirdi. 

Dördüncü bir aykırılık olarak, 18 inci maddenin (o) bendinde yer alan hükmü söyleyeceğim. 
Belediye meclisinin görev ve yetkileri arasında sayılan "diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, 
kurulmuş birliklere katılmaya ve aynlmaya karar vermek" yetkisi, Anayasanın 127 nci maddesine 
aykırıdır; çünkü, orada, çok açıkça, Bakanlar Kurulunun iznine bağlıdır deniliyor. Aslında, biz de 
bu iznin aranmasına karşıyız; ama, önce Anayasayı bu konuda düzeltmeniz gerekir; ancak, ondan 
sonra bu yasada böyle bir değişiklik yapabilirsiniz. Yani, burada mevzuat hiyerarşisine uymak her
kesin görevidir, özellikle de, yasama organı olarak bizlerin görevidir. 

Tasarının, yine, aynı maddesinin -18 inci maddesinin- (j) bendinde belediyeye ait şirket, işlet
me, iştirakleri özelleştirme yetkisi belediye meclisine veriliyor. Oysa, çok açıktır ki, belediye mec
lislerine böyle bir yetki mevcut mevzuat çerçevesinde verilemez. Çünkü, bu kuruluşlar hangi şekil
de kurulmuşsa aynı şekilde; kanunla kurulmuşsa kanunla, Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmuşsa 
Bakanlar Kurulu kararıyla ancak özelleştirilebilir. Kaldı ki, 4046 sayılı özelleştirmeyle ilgili yasa da 
ancak bu yasa çerçevesinde özelleştirme yapılabileceğini hükme bağlıyor. Dolayısıyla, burada da 
Anayasanın 47 nci maddesine aykırılık vardır. 

Tasarının 33 üncü maddesinde, belediye encümeni, seçilmiş ve atanmış üyelerden oluşmaktadır 
deniliyor. Değerli arkadaşlarım, Anayasa Mahkemesinin içtihatları var. Belediye encümeni bir karar 
organı gibi karar verme yetkilerine sahiptir; yürütme ve karar organıdır, ikisi bir arada. Ya bu organı 
bir yürütme organı haline getireceksiniz; yani, karar niteliğindeki görevlerini ayıklayacaksınız ya da 
bu organı bir karar organı olarak tutacaksınız, o zaman da oradan atanmışları ayıklayacaksınız. Yani, 
bunun ikisini bir arada yapma imkânınız yoktur. Anayasaya ve Anayasa Mahkemesi içtihatlarına ay
kırı bir durumdur. Bir başka nokta, tasarının "Şirket kurulması" başlığını taşıyan 70 inci maddesin-
dedir; burada da "belediye, kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirlenen 
usullere göre şirket kurabilir" denilmektedir. Oysa, 1580 sayılı Yasada, bu, Anayasaya uygun biçim
de hangi konularda şirket kurulabileceği belirtilerek yapılabilir bir olaydır. Dolayısıyla, burada da, 
Anayasanın 47 nci maddesine aykırılık söz konusudur; çünkü, eğer, böyle yaparsanız, belediyenin 
her türlü hizmetlerini şirket kurarak yapma imkanını getirirsiniz; oysa, bunların sayılarak sınırlan
dırılması, belediyelerin bir kamu kurumu niteliği bakımından gereklidir. 

Tasarıda, Anayasaya aykırı olmamakla birlikte, hukuk sistemine aykırı hükümler var. Örneğin 
"Hizmetlerde aksama" başlığını taşıyan 57 nci maddede, belediye hizmetlerinin aksatıldığı durum
larda, İçişleri Bakanlığının talebi üzerine, yetkili sulh hukuk hâkiminin karar vermesi öngörülüyor. 
Oysa, bilindiği gibi, bu durumlar, yani idarenin kamu gücünü kullanarak yaptığı işler, idare 
hukukuna tabidir; dolayısıyla, idarî yargıya bırakılması gerekir. 
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Tasarının 73 üncü maddesinin beşinci fıkrasının son cümlesinde "kentsel dönüşüm ve gelişim 
projesi kapsamında bulunan mülk sahipleri tarafından açılacak davalar, mahkemelerde öncelikle 
görüşülür ve üç ay içinde karara bağlanır" deniliyor. Üç ay içinde karara bağlamayı yasaya nasıl 
yazarsınız?! Bu, bir kere, usul hukukuna ilişkindir. Ayrıca, mahkemelerin üç ay içinde karar ver
mesini yasal hüküm haline getirmek, yasama organının yargıya müdahalesidir; eğer, bu iş bu kadar 
kolay olsaydı, biz, yargının önündeki yığılmayı önlemek için, mahkemeler bir haftada, bir ayda 
karar verecek derdik, olur biterdi. Burada, böyle bir hükme yer veremezsiniz; bu, Anayasaya ay
kırıdır, kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırıdır değerli arkadaşlarım. 

Değerli milletvekilleri, kuşkusuz, bizim, sadece Anayasaya aykırılık bakımından değil, demok
ratik belediyecilik bakımından da bu yasa tasarısında çok büyük eksiklikler bulmamız söz 
konusudur. Bunlardan birisi, demokratik belediyeciliğin olmazsa olmaz koşulu, hizmet-gelir den
gesinin kurulmuş olmasıdır. Aksi takdirde, ya hizmetleri yapamazsınız ya bu tasanda olduğu gibi, 
kentlerin ve son aşamada ülkenin geleceğini ipotek edecek yeni borçlanma dalgalarına yol açarsınız 
ya da yine bu tasarıda olduğu gibi, kamu hizmeti kavramını yok ederek, hizmetleri kullanana 
ödetecek mekanizmalar getirirsiniz, kamu hizmetini özelleştirirsiniz. Dolayısıyla, getirilen tasarının 
en zayıf halkalarında biri de buradadır. Şu an, yerel yönetimlerin, belediyelerin beklediği, öncelik
le, mevcut hizmetleri dahi yapamaz durumdaki, ona yetişmez durumdaki gelir kaynaklarının artırıl
masıdır. Kaldı ki, burada, belediyelere, il özel idarelerine yeni hizmet alanları aktarılıyor; ama, 
gelirler konusunda bir şey yok. Bu paket içinde, mutlaka, onun da, yani, malî paylaşım ve yerel 
yönetimler gelir yasasının da olması gerekirdi; dolayısıyla, bu tasarıyı, büyük bir belirsizlik içinde 
tartışmış oluyoruz. 

İkinci bir nokta, demokratikleşme açısından baktığımızda, elimizdeki tasarıda, halka başvur
ma, yani, referandum düzenlemesi hiçbir durumda öngörülmemiş. Bu, Avrupa Yerel Yönetimler 
Özerklik Şartına aykırı olduğu gibi, demokratik belediyecilik kavramına da temelden aykırı bir 
durumdur. Bu tür halka başvurmaların, biraz önce örneklerini verdiğim, belediyelerin tasfiyesi, 
sınırlarının değiştirilmesi bakımından, onlarla sınırlı tutmak da doğru değildir. Örneğin, 
belediyelerin görev ve sorumluluklarını düzenleyen 14 üncü maddeye şöyle bir fıkra eklenebilirdi: 
"Yeşil alanların imara açılması ve imar yoğunluğunun artırılması kararlan ile çevre sorunu yaratma 
olasılığı bulunan yatırım ve uygulamalarda yöre halkının bilgilenmesini sağlamak gerekirse 
referandumla yapılır." Böyle denilebilseydi, Türkiye'nin bugünkü gelişmesine daha uygun düşmez 
miydi?!. Yani, bu tasarının demokratik bir açılımı, acaba, burada da olmazsa nerede olacak?! Tabiî, 
bütün belediye gelişmelerini kentsel rantların paylaşımı üzerine bina eden bir anlayışla bir yasa 
yaparsanız, böyle bir şeyi düşünmek dahi, herhalde mucize olurdu. 

Değerli arkadaşlarım, kuşkusuz, başka alanlarda da, kamuoyuna başvurma, halkoyuna başvur
ma imkânları yaratılabilir. Burada, zamanımız sınırlı olduğu için, bunların hepsine değin
meyeceğim; ama, hemşeri hukukunun gelişmesi açısından bakıldığında da, gerek saydamlık gerek 
bilgi edinme hakkını yaşama geçirecek araçların, mekanizmaların geliştirilmesi, bütün bunlar için 
de, demokratik gelişmelerin ortaya konulması gerekirdi. Bir kere, öncelikle, belediye meclislerinin 
sadece kent eşrafının temsil edildiği mekânlar olmaktan çıkarılması gerekiyor; kamu görevlilerinin 
bu meclislerde yer alabilmesini sağlayacak yasal düzenlemelerin getirilmesi gerekiyor. Bunun 
dışında, saydamlık ve hesap sorulabilirlik dediğimiz zaman, denetimle ilgili altyapının mutlaka 
kurulması gerekiyor. Oysa, bunların olmadığını görüyoruz. Örneğin, gizli ve kapalı oturumları bir 
tarafa bırakalım, belediye meclisinin açıkoturumlarının tutanaklarının ve varsa görüntülerinin elek
tronik ortamda yayımlanması, niye, bu yasa tasarısında bir şekilde öngörülmüyor? Bunların kaset
lerinin kopyalarının -maliyeti bedeline de olsa- talep edenlere verilmesi, niye bu tasarıda öngörül
müyor? Yani, gerekçede olduğu gibi, katılımcılığa, saydamlığa referans yapmak, bunlara vurgu 
yapmak ile buna ilişkin araçları getirmemek büyük çelişkilerdir ve samimiyetsizlik örnekleridir. 
Dolayısıyla, eğer AKP Grubu daha samimî olmak istiyorsa; yani, saydamlık konusunda, bilgi edin-
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me hakkı konusunda, gerçekten, gerekçede belirtilen işleri yapmak istiyorsa, bizim bir önergemiz 
olacak. Bu, burada bir samimiyet testidir, buyursunlar, oy versinler. 

Bu arada şunu da söyleyeyim: Bu tasarının 78 inci maddesinin geliştirilmesi gerekiyor; çünkü, 
saydamlığın, içi boş bir laf olmaktan çıkarılması için, belediye encümeninde, belediye meclisinde, 
bütün bu yerlerde alman kararların evraka geçirilmesi, kayda geçirilmesi mekanizmalarını 
gözetecek bir düzenleme yapılması gerekirdi. Burada önemli bir eksiklik gördüğümüzü söylemek 
istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, burada demokratiklik meselesini, mutlaka, ekonomik etkinlikle bir arada 
düşünmek zorundayız; yani, örneğin, tasarının 14 üncü maddesinde düzenlenmiş olan belediyelerin 
görev ve sorumlulukları içinde imar planı yetkileri vardır ve imar planı yapma yetkisi, kuşkusuz çok 
önemlidir. Belediyelerin, 1980'lerden itibaren, yirmi yıldır kullandığı ve birçok olumsuzlukları da 
ortaya çıkmış bir yetkidir. Evrensel kuralları olması gereken bir yetkiden bahsediyoruz; yani, her bir 
belediyenin kendine göre yapabileceği, kullanabileceği bir yetki değildir bu. Dolayısıyla, hiçbir 
otoriteye hesap verme yükümlülüğü altında kalmadan, aktarılması düşünülemeyecek bir yetkidir. 
Kurallara uyma alışkanlığında çok gelişkin olmayan bir toplumuz. Böyle bir toplumda, üstelik de, 
doğal afetlerin de çok yaygın olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. Böyle potansiyel tehditler de var. 
Bu ülkede sadece doğal afetler değil, Konya'da Zümrüt Apartmanında olduğu gibi, sosyal afetler de 
yaşanıyor. Öyleyse, biz, etkin bir biçimde denetim mekanizmalarını getirmezsek, imar planı yapma 
hakları nasıl toplum yararına kullanılabilir sorusunu sormak zorundayız. Yani, belediyeler nüfus 
eşiğini 5 000 yaparak vesaireyle, ehil, teknik kadroların oluşmasını sağlamak mümkün değildir; 
sağlasanız bile, meselenin bu kadar kolay, maliyetsiz yollarla çözümü yoktur. 

Böyle bir ülkede, bir deprem kuşağı ülkesinde yapılması gereken şey, imar yetkilerini, denetim, 
eşgüdüm ve evrensel ilkelere göre yönlendirme mekanizmalarını kurmaktır; yani, bunu kurarak 
belediyelere devretmektir. Yoksa, ne yaparız biz; toplumsal ve ekonomik anlamda, bugüne kadar ol
duğu gibi, harakiri yapmaya devam ederiz. 

Türkiye'de mevcut imar planı yapım sürecinin mutlaka iyileştirilmesi gerekiyor; ama, yeni 
kentsel gelişme alanlarında da geliştirilmesi gerekiyor, mevcut imarlı ve imarsız alanlardaki tüm 
yapı ve konut stokunun iyileştirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla, bu, bir bütüncül yaklaşımla olabilir, 
her bir belediyenin tek tek yapacağı yaklaşımla olmaz. Bu da, ulusal, bölgesel ve il düzeyinde etkin 
karar, eşgüdüm ve denetim mekanizmasını kuracak bir planlama ve uygulama otoritesi oluş
turularak çözümlenebilir. Böylece, yerel yönetimlerin, plan yapma yetkilerini kullanırken, hangi ev
rensel ilkelere, hangi ana kararlara ve hangi ortak stratejilere göre hareket edeceği ortaya 
konulabilir. 

Dolayısıyla, burada, demokratik belediyecilik ilkeleri ile ekonomik etkinlik, insan hakları, sos
yal haklar -tabiî, bu arada yaşama hakkı da, çünkü, Zümrüt Apartmanını tekrar hatırlayalım- ve kent 
halkının toplumsal denetim haklarını yeniden harmanlamak gerekmektedir. Yasama organı olarak 
bizden istenilen budur. Bir başka deyişle, biz, demokratiklik ile etkinlik dengesini hassas biçimde 
burada oluşturmak zorundayız; ama, sizin tasarınız bunu oluşturmuyor. İşte, bunun için, planlama 
süreçlerinin etkinleştirilmesi gerekiyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Oyan, size 1 dakikalık eksüre veriyorum, daha sonra 10 dakikalık konuşma 

hakkınız baki. 
OĞUZ OYAN (Devamla) - Sayın Başkan, 1 dakika biraz fazla yetersiz değil mi! 
BAŞKAN - Sonra telafi ederiz. 
OĞUZ OYAN (Devamla) - Peki. 
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Bunun için, fizikî planlama ve imar yetkilerinin mutlaka paylaşılması gerekmektedir; bunun 
için, planlamanın ve yapı stokunun iyileşmesinin gerektirdiği finansman sorunlarının ortak bir an
layışla çözümlenmesi gerekmektedir; bunun için, hazine arazilerinin devriyle ilgili geçici madde 
1 'in, arsa ve konut üretimiyle ilgili 69 uncu maddesinin, acil durum planlamasıyla ilgili 53 üncü 
maddenin ve sınır düzeni, imar ve planlamayla ilgili maddelerin burada belirtilen anlayış doğrul
tusunda, bizim belirttiğimiz anlayış doğrultusunda yeniden düşünülerek ele alınması şarttır. Eğer 
bunları yapmazsanız, bu tasan, bugüne kadar olan uygulamaları daha kötü örneklerle devam ettirir. 
İşte, biz, bu nedenlerle bu tasarının komisyona geri çekilip, diğer ilgili taşanlarla birlikte yeniden 
yazılması ve tartışılması gerektiğini düşünüyoruz. 

Konuşmamı, birazdan, şahsım adına olan bölümde sürdüreceğim. 
Teşekkür ederim. (CHP sıralanndan alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Oyan. 
Tasarının tümü üzerinde, AK Parti Grubu adına, Konya Milletvekili Sayın Halil Ürün; 

buyurun. (AK Parti sıralanndan alkışlar) 
Süreniz 20 dakikadır. 
AK PARTİ GRUBU ADINA HALİL ÜRÜN (Konya) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

görüşülmekte olan 616 sıra sayılı Belediyeler Kanunu Tasan» üzerinde AK Parti Grubunun görüş
lerini sunmak üzere söz almış bulunuyorum; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tasan üzerinde görüşlerimi üç ana başlık altında sunmak is
tiyorum. Önce, neden yeni bir belediyeler kanununa ihtiyaç duyduğumuzu, daha sonra da, hazırlanan 
tasanyla ne tür yeniliklerin getirildiğini izah etmeye çalışacağım. Konuşmamın üçüncü bölümündey-
se, bu tasan yasalaştıktan sonra nelere dikkat etmemiz gerektiği, pratik uygulamalardan doğabilecek 
sıkıntılar ve yenilikler hususunda nasıl davranacağımızı izah etmeye çalışacağım. Aynca, muhalefet 
sözcüsü arkadaşımızın değindiği bazı hususlara da kısa, özlü cevaplar vermeye çalışacağım. 

Değerli arkadaşlar, ülkemizde Fransız örneğinden etkilenen ilk belediye idaresi, Osmanlı taş
ra yönetiminin merkeziyetçi yapısına uygun olarak, İstanbul'da, 1854 yılında kurulmuştur. 

Geçen süre içerisinde, belediyelerle ilgili çok sayıda düzenleme çalışması yapılmışsa da, en 
kapsamlısı, cumhuriyetin kuruluşundan sonra, 1930 yılında çıkanlan 1580 sayılı Belediye 
Kanunudur. Dönemine göre çok ciddî ve içi dolu olan bu kanun, zaman içerisinde, günün değişen 
şartlanna göre, mahallî ihtiyaçlara, mahallinde, seri, verimli, etkili, katılımcı, kaliteli, ekonomik 
çözümler üretecek şekilde değiştirilecek yerde, âdeta, budanmış, katı merkeziyetçi, popülist, 
rekabet şartlarından uzak, statükocu bir yapıya dönüştürülmüştür; kimi zaman, ilk hali aranır olmuş
tur. Bu kanunun, mahallî müşterek ihtiyaçlara mahallinde çözüm getirecek yönde değil de çözüm
leri merkeze taşıması yanında, 1984'te çıkan ve büyük kentler için yeni bir belediyecilik anlayışı ön
gören 3030 sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun yürürlüğe sokulmuştur; ancak, bugüne kadar ve 
elan 1580 sayılı Kanun, bu konuda temel kanun vasfını devam ettirmektedir. 

Zamanla özel sektörün güçlenmesi, pek çok hizmet alanında ve münhasıran belediyelerin yerel 
anlamdaki hizmetlerini yapmada da fonksiyonel hale gelmeleri ve rekabet ile kaliteyi yükseltmeye 
başlamalan, bütün dünyada olduğu gibi, ülkemizde de kamu hizmetlerinin merkezî yönetimdeki 
ağırlığının mahallî yönetimlere ve özellikle özel sektöre kaymasına sebep olmuştur. Bu yüzden, 
bundan önce de pek çok hükümet, belediyeler için yeni düzenlemeler yapılması gerektiğinden 
hareketle, yasama organı olan Meclisimize değişiklik teklifleri ve tasanlan getirdiler; ancak, bun
ların hemen hemen hepsi kadük oldu. İlk defa, AK Parti Hükümeti, bu kanunun çıkanlması 
konusunda gayret ortaya koydu, önemini kavradı ve bu önemi bilerek huzurlannızda müzakere açıl
mak üzere getirilen tasanyı hazırladı. 
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AK Parti Hükümeti, reel siyaset ekseninde, bugüne kadar, pek çok önemli tasarıyı Meclisimize 
getirmiş ve kanun haline gelmelerini sağlamıştır. Bu münasebetle, hem AK Parti Grubunu hem de 
emeği geçen Meclisimizdeki bütün muhalefet milletvekillerimizi tebrik ediyor, Grubum adına ken
dilerine teşekkürü bir borç biliyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yerel hizmetlerin, merkezî yönetimin âdeta taşra uzantıları 
olan yönetimlerce yapılması yerine, doğrudan seçilmiş mahallî idarelerce ve belediyelerce yerine 
getirilmesi, halkımızın talebidir. Bu görevlerde bulunmuş arkadaşlarımızın da çok iyi bildiği gibi, 
halk, eğitim, sağlık, altyapı, temizlik ve sosyal alandaki pek çok ihtiyacına dair sorunları, mahallî 
yöneticilere, bu arada, belediye başkanlarına getirir, çözümünü onlardan ister. Bu da, yetkinin kay
naklarıyla birlikte bu yönetimlere verilmesini, zaten, ister istemez gerekli kılıyor. Bugüne kadar ve 
elan, belediyeler, görevleri olmadığı halde, sağlık, eğitim gibi sosyal hayatımızla ilgili pek çok hiz
meti, emredici hüküm bulunmamasına rağmen, yasaklayıcı hükümler de bulunmadığı için, malî im
kânları kıt olduğu halde, halkın ısrarlı talebi üzerine yerine getirmektedir. 

Peki, şimdi, hükümetin yapmak istediği şey nedir; bu hizmetlerin ve görevlerin gerektirdiği 
yetkilerle belediyelerimizi donatmak. Kısacası, hem bu hizmetlerin, bu görevlerin gerektirdiği yet
kileri hem de bu yetkileri kullanmak için gerekli olan kaynaklan belediyelere aktarmak ve bu 
sayede de hem daha süratli, daha seri bir hizmetin hem daha verimli, katılımcı, etkili ve kaliteli bir 
hizmetin ortaya çıkmasını temin etmektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; medenî dünyanın ve içine girmeye hazırlandığımız Av
rupa Birliği ülkelerinin de yapmakta olduğu budur. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartına bu 
kanun tasarısında yer alan bütün hükümler uymaktadır. Altında imzamız bulunan Avrupa Yerel 
Yönetimler Özerklik Şartının bir gereği olarak da, zaten, bizim bu kanunu çıkarmamız, artık, bir 
zaruret olmaktan çıkmış, bir zorunluluk haline gelmiştir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; halen kamu hizmetlerinin yüzde 85 gibi büyük bir kısmını 
merkezî yönetim yürütmektedir, sadece yüzde 15'ini yerel yönetimler, bu arada belediyeler yürüt
mektedir. Halbuki, medenî dünya, Avrupa ülkeleri ve Amerika'da bu kamu hizmetlerinin neredey
se yüzde 50'si yerel yönetimlerce yürütülmektedir. En azından, bu paylaşımı medenî dünya 
seviyesine getirmemiz gerekir. Hizmetlerin zamanında yapılması, ihtiyaçların yerinde tespit edilip 
süratle yerine getirilmesi, millî gelirin de artışına yol açacaktır. Belediyelerimizde yetki zayıflığın
dan kaynaklanan kapasite kullanımı azlığı, diğer alanlarda da olumsuz tepkilere yol açmakta, 
hevesin, aşkın, şevkin ve çalışma azminin kaybolmasına neden olmaktadır, israf ve gayrimeşru har
camalar artmaktadır. Yetkilerin merkezde kalması, kaynakların da kolayca suiistimal edilmesine yol 
açmaktadır. Büyük çaplı yolsuzlukların oluşmasının en temel nedenlerinden birisi, yetkilerin hiç 
düşünülmeden merkezde tutulmasıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; neden yeni bir belediyeler kanunu derseniz, biz de deriz 
ki, şu anda, pek çok kanunî düzenlemeyle, belediyeler, âdeta bir mevzuat mezarlığına dönüştürül
müştür, can çekişmektedir. Çoğu birbiriyle çelişen ve belediyelerin çalışmalarını içinden çıkılmaz 
hale getiren bu mevzuat mezarlığından ve çöplüğünden belediyelerimizi çekip çıkarmamız lazım. 
Bu da, yeni bir belediyeler kanunuyla mümkün. 

1580 sayılı Belediye Kanunuyla getirilen düzenlemeler, belediyelerden merkezîlik vasfını kal
dırmıyordu. Başkan eksenli bir merkezî yapıyla da, merkezî yönetimdeki benzeri sorunları buralar
da da yaşamamız söz konusudur. Zaman içerisinde kamu yönetiminde gerçekleştirilen birçok 
değişim ve gelişime rağmen, aynı çabalar, mahallî idareler, dolayısıyla da belediyeler konusunda 
gösterilmemiş olduğu için, bu idareler, kendilerinden beklenilen hizmetleri başarıyla yerine 
getirecek yeterli bir kurumsal donanıma kavuşturulamamışlardır. 

Belediyeler, yerleşim birimlerindeki halkın kendini yönettiği özerk kurumlar olmaktan ziyade, 
bayındırlık, imar ve diğer kentsel hizmetleri karşılayan ve merkezî idareye tabi olduklan anlayışı ve 
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bu kurumların aşırı bir vesayet ve kontrol altında tutulmalarına neden olmuştur. İdarî vesayet, 
belediyelerin organları, teşkilatı, personeli, işlemleri ve bütçesi dahil olmak üzere, pek çok alanı 
kapsar duruma gelmiştir. 

Anayasamızın 127 nci maddesiyle tanımlanan büyükşehir belediyesi, belediye, il özel idaresi 
ve köylerden oluşan mahallî idareler, 16'sı büyükşehir olmak üzere toplam 3 215 belediye, 81 il özel 
idaresi ve 34 600 köyden oluşmakta. Yerel yönetimlerin seçilmiş temsilcilerinin sayısı takriben 225 
000 ve sadece belediyelerde çalışan personel sayısı 300 000'i aşmaktadır. Bu da, buraya önem ver
memiz, belediyelere önem vermemiz gerektiğini en açık ifadesiyle ortaya koymaktadır. 

Cumhuriyetin ilk kuruluş yıllarında belediye nüfusu, toplam nüfusun dörtte l'i iken, 1998 yılın
da yapılan çalışmalar, araştırmalar ortaya koyuyor ki, belediye nüfusu toplam nüfusun neredeyse 
dörtte 3'ü konumuna gelmiştir. Dolayısıyla, bizim, bu yönüyle de belediyeleri ve onların çeşitli 
konulardaki yetkilerini gözden geçirmemiz ve bu yetkileri, hizmetin verimliliği, hizmetin etkili, 
hizmetin kaliteli olarak ortaya çıkışı doğrultusunda tekrar değiştirmemiz gerekir. 

Değerli arkadaşlar, modern dünyanın kamu yönetimindeki yeni çizgisi demokratikleşme, 
yerelleşme, sivilleşme eksenindedir. Yönetime halkın daha yüksek düzeyde katılımı, yetkilerin 
yerel yönetimlere ve dolayısıyla belediyelere doğru genişlemesi, merkezin yetkilerinin daraltılması, 
birçok kamu hizmetinin de sivil alana; yani, piyasa dinamiklerine bırakılması günümüz dünyasının 
idaredeki yeni ve kaçınılmaz eğilimidir. 

Hepiniz yaşıyorsunuz bunu, hepinizin de derdidir, bu kürsüden de birçoğunuz bunu ifade et
mişsinizdir; her gün onbinlerce insan Ankara'ya akın etmektedir, yerel mahiyet arz eden birtakım 
hizmetlerin çözümlerini, merkezî yönetimin kapılarında arar duruma gelmişlerdir. Hem zaman is
rafı hem kaynak israfı hem de birtakım moral bozukluklarına yol açan bu gibi durumlardan bizim 
kurtulmamız lazım. Herhalde, muhalefet sözcüsü arkadaşımızın da bundan rahatsız olduğunu 
düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlar, sözlerimi, ikinci bölüm olan, Belediyeler Kanunu Tasarısıyla getirilen 
yenilikler konusuna getirmek istiyorum. 

Belediyenin kuruluşu ve sınırlarıyla ilgili değişiklikler: Belediye hizmetlerinin daha etkili ve 
verimli olması için, belediye kurulmasında uygulanan nüfus şartı 2 000'den, 5 000'e çıkarılmıştır; 
bu, gerçekten çok realist bir bakıştır. 2 000 nüfuslu ve onun altındaki belediyelerin ne durumda ol
duğunu hepiniz bilmektesiniz. Nüfusun 5 000'e çıkarılması hem yeterli ve etkili, yetkili personelin 
burada tutulmasını hem de daha ciddî hizmetlerin ortaya çıkışını sağlayacaktır. Bu bakımdan, 
nüfusun 2 000'den 5 000'e çıkarılması önemli bir değişikliktir. Belediye sınırlarının tespiti basitleş
tirilmiştir. Yeni düzenlemeyle, belediye sınırları, belediye meclisinin kararı ve valinin onayıyla 
kesinleşmektedir. Beldelerde birleşme ve ayrılma esas ve usulleri basitleştirilmiştir. Mahalle kurul
ması kolaylaştırılmış, mahalle ve muhtarlığın ihtiyaçlarının belediyelerce karşılanması öngörülmüş
tür. Belde adının değiştirilmesi kolaylaştırılmıştır. Belde adının, belediye meclis üye tamsayısının 
dörtte 3 çoğunluğu, valinin görüşü ve İçişleri Bakanının onayıyla değiştirilmesine imkân getirilmiş
tir. Yine, nüfusu 2 000'den aşağı düşen belediyelerin tüzelkişiliğinin, Danıştayın görüşü alınarak, 
İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine, müşterek kararnameyle sona erdirilmesi imkânı getirilmiştir. 

Belediyelerin görev, yetki ve sorumluluklarıyla alakalı değişiklikler şunlardır : Belediye görev 
ve yetkileri tek tek sayılmak yerine, alanları sayılarak, mahallî müşterek nitelikteki her türlü görev 
ve hizmetin belediyelerce yapılması esası benimsenmiştir. Belediye meclisi toplantılarına, üniver
siteler, sendikalar ve mahalle muhtarları, oy hakkı olmadan katılabileceklerdir. Bu, demokratik 
düşüncenin en güzel örneklerinden biridir, en özgün örneklerinden biridir. Belediye meclisinin her 
ay toplanabilmesi imkânı getirildi; sadece izin dönemi hariç, her ay belediye meclisinin toplanması 
kararı, yetkisi getirilmiştir. Meclis kararlarının mülkî makamlarca tasdiki usulü kaldırılmıştır. Mül
kî makamların, meclisler üzerindeki, âdeta, yetkinin artışını ortaya koyan ya da sorumluluğu son 
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noktaya vardıran durumu ortadan kaldınlmış, meclislerin daha rahat çalışabilmesi imkânı, daha 
rahat karar alabilmesi imkânı getirilmiştir; yani, bir demokratik açılımdır. İhtisas komisyonları top
lantısında, sivil toplum örgütlerinin görüşlerinin alınması sağlanmıştır. 

Şimdi, değerli muhalefet sözcüsü, buradan, demokratikleşme adına bu kanunun pek de fazla 
bir şey getirmediğini, içinin boş olduğunu ifade ederken, herhalde, kanunu iyi okumamış olacak ki, 
bu hususları görmemiş. Nüfusu 10 OOO'in üzerindeki belediyelerde bir önceki yıl hesabının teftişi 
için denetim komisyonunun kurulması esası getirilmiştir. Bütün belediye meclis üyelerine her mec
lis toplantısı için, İçişleri Bakanlığınca belirlenen üst sınırlan aşmamak üzere huzur hakkı 
ödenecektir. Eskiden yalnız nüfusu 70 OOO'in üzerindeki belediyelerde huzur hakkı veriliyordu. 
Keza, nüfusu 50 OOO'in üzerinde olan belediyelerin kadınlar ve çocuklar için korumaevi açma 
görevi, yetkisi değil sadece görevi verilmiştir. Bu, çok önemli bir adımdır. Bu da, yine, demokratik, 
halk eksenli bir düşüncenin kanuna nasıl yansıtıldığını, kanun kapsamına nasıl alındığını ortaya 
koymaktadır. 

Belediye encümeniyle ilgili yenilikler: Belediye encümeni üyelerinin ödenekleri katsayı 
esasına bağlanmıştır, katsayı arttıkça ödenekler artacaktır. Sabit bir rakam yerine, artışı öngören ve 
hayat standardını dikkate alan bir düzenleme getirilmiştir. Meclis toplantılan bir aylık izin süresi 
haricinde her ay yapılabilecektir. 

Belediye başkanıyla ilgili yenilikler: Belediye başkanının düşürülmesi halinde bir sonraki 
seçimde aday olmaması ve profesyonel spor kulüplerinde başkanlık ve yöneticilik yapamaması 
kuralı getirilmiştir. Şimdi, bu da önemli bir caydıncı hükümdür. Bilindiği gibi, kanunlarda esas olan 
caydıncıhktır. Bu konuda da hassas davranılmış ve modern, günün çağdaş düşüncesine uygun bir 
düzenleme getirilmiştir. Belediye başkanının görev ve yetkileri yeniden düzenlenmiştir. Başkan 
ödenekleri nüfus gruplanna göre katsayı sistemine bağlanmıştır. Başkanvekili seçimi, yetkileri ve 
ödenekleri yeniden düzenlenmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; belediyelerin stratejik plan ve çalışma programı yapması 
esası getirilmiştir. Bu, yeni bir hükümdür ve gerçekten medenî dünyanın da paylaştığı ve kendi idarî 
sistemine koyduğu önemli bir atılımdır, önemli bir yeniliktir. Bu plan çerçevesi içerisinde, sivil top
lum kuruluşlannın da görüşleri alınarak, stratejik plan ve çalışma programı işletilmektedir. 

Belediye başkanlığının boşalması halinde, başkanvekilliği seçiminin en çok dört belediye mec
lisi toplantısında sonuçlandınlması esası getirilmiştir. Bu da, yine, boşluk bırakılmamasını temin 
eden önemli bir yeniliktir. 

Belediyelerde standart kadro esası ve norm kadro usulü getirilmiştir. 
Malî hizmetlerin etkin ve esnek bir şekilde yürütülmesine imkân tanınmıştır. 
Belediye zabıtası ve itfaiye teşkilatıyla ilgili yeni düzenlemeler getirilmiştir. 
Meclislerde acil durum planlamasının yapılması esası getirilmektedir. Deprem, su baskını gibi 

tabiî afetlerde hazırlıklı olunması öngörülmektedir. 
Belediyelerde yeni denetim usulü getirilmiştir. Denetim raporlannın kamuoyuna açıklanması 

öngörülerek, içdenetim ve dışdenetim esası getirilerek, içdenetim kurumca, dışdenetim ise Sayış-
tayca yapılmaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Ürün, lütfen, konuşmanızı tamamlar mısınız. 
HALİL ÜRÜN (Devamla) - Belediye gelirleriyle ilgili yenilikler: Bu konuda da yine pek çok 

önemli düzenlemeler getirilmiş ve belediye gelirlerinde -burada madde madde sayılmakta; fakat, 
zamanım az olduğu için buraya girmiyorum, zaten maddeler görüşülürken bu hususlar ifade edilecek
tir- ciddî manada artışlar yapılmıştır; yani, kaynaklar aktanlmıştır, kaynaklar ortaya konulmuştur. 
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Değerli arkadaşlar, burada, muhalefetin değerli sözcüsü çıktı, tabiî haklı olarak kendi partisinin 
görüşlerini ifade etti, zaten biz o görüşlerin çoğunu biliyoruz; çünkü, artık, geleneksel bir yapı arz 
etmektedir. Cumhuriyet Halk Partisinin görüşü, daha çok ütopik, daha çok teoriye kaçan, daha çok 
keyfî birtakım düşünceler; yani, muhalefet mantığına belki biraz da ters düşen bir mantıkla ele 
alınan görüşlerden ibarettir. Daha önce, Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı görüşülürken de 
benzeri görüşler dile getirildi burada, iki temel dayanak var; demokratikleşmeye uymuyor, 
Anayasaya aykırı; iki temel ayak... Aslında, bu iki temel ayak birbiriyle çelişen iki ayaktır. 

BAŞKAN - Sayın Ürün, lütfen konuşmanızı tamamlar mısınız efendim. 
HALİL ÜRÜN (Devamla) - Bakınız, burada, bir yandan 1580'e övgü getiriliyor, bir yandan da 

hazırlanan tasarının 1580'den geride olduğu söyleniyor. Halbuki bu tasarıda, mevcut yasa hüküm
leri içerisinde, 1580'in, ileri anlayışta olan hükümleri tamamen korunmuştur; yani, daha ciddî 
manada demokratik açılımlar getirilmektedir. 

Şayet, Cumhuriyet Halk Partisi burada değil de, şurada oturuyor olsaydı, ben eminim ki, mev
cut, yürürlükteki Anayasanın bu maddelerini, belki tenkit edecekti, bu Anayasanın zamanında ken
disini kapattığını söyleyecekti, bu Anayasanın antidemokratik bir Anayasa olduğunu söyleyecekti, 
dolayısıyla, bu kanun tasarısının Anayasaya aykırı olmadığını, hatta, böyle, ciddî... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
HALİL ÜRÜN (Devamla) -... atılım yapan bir kanun tasarısı olduğunu ifade edecekti: ama, ne 

var ki, muhalefettedir. Dolayısıyla, Anayasaya tutunacaktır... 
BAŞKAN - Sayın Ürün... 
HALİL ÜRÜN (Devamla) - Bu değişikliklerin medenî dünyayla örtüşen, Avrupa Birliğiyle ör-

tüşen yönlerini görmeyecektir. (CHP sıralarından "süren doldu" sesleri, gürültüler) 
BAŞKAN - Sayın Ürün... 
HALİL ÜRÜN (Devamla) - Son cümlelerim... 
BAŞKAN - Sayın Ürün, 2 dakika eksüre vermiştim... Lütfen, konuşmanızı tamamlayınız, bir 

daha süre vermeyeceğim. 
Buyurunuz. 
HALİL ÜRÜN (Devamla) - Biz buna alışığız. Elbette görüşlere saygı duyuyoruz; ama. arzu 

ederdik ki. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü ve Grubu, çok daha olumlu, demokratik açılımı olan, 
gerçekten katkı sağlayan görüşler ortaya koysun ve biz de bu görüşlerden istifade edelim; ama, bu 
yapılamamıştır. Maalesef, duruma göre tenkitler yapılmaktadır. 

Ben, bu duygularla, Grubumun bu kanun tasarısına destek vereceğini ve bunun süratle kanun
laşması yolunda çaba sarf edeceğini ifade ediyorum. 

Halkın beklentisi de. arzusu da budur. Biz. halk eksenli bir siyaseti her zaman seslendirdik; 
burada da bunu seslendiriyoruz. Bu kanunun, inşallah, ortaya çıkışıyla da, halkın pek çok beklen
tisine cevap bulacağına olan inancımı burada ifade ediyor, hepinize saygı, sevgi ve muhabbetlerimi 
sunuyorum. 

Sağ olun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ürün. 
Şahsı adına, İzmir Milletvekili Sayın Oğuz Oyan; buyurun. 
Sayın Oyan, Sayın Ürün'e verdiğim 3 dakikalık eksüreyi peşinen size de veriyorum; lütfen, 

konuşmanızı bu süre içerisinde tamamlayınız. 
OĞUZ OYAN (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gerçekten, burada. İktidar Par

tisi adına yapılan konuşmayı işitince üzülmemek elde değil. Sadece muhalefet olarak değil, yasama 
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organı adına üzülüyorum; çünkü, burada, biz, ciddî bir tartışma yapmak zorundayız. Bizim, bir tar
tışmadan, demagojik söylemlerle bir sonuç elde etmemiz, ülke adına bir yarar elde etmemiz müm
kün değildir. Bizim muhalefetimizi ütopik, teorik vesaire diye niteleyip, muhalefet mantığımızı 
eleştirmek yerine -ki, bunlar tamamen uydurmadır- bizim, burada, getirdiğimiz yapıcı, olumlu, 
düzeltici eleştirileri bir miktar anlamaya çalışsalar, bazı şeyler ilerleyecek Türkiye'de; ama, gerçek
ten, üzülüyorum. Anlayışın, 1580 sayılı Yasadan ne kadar geride olduğu bir kez daha görülüyor. Biz 
"bazı hükümler itibariyle geride" demiştik; ama, herhalde, anlama sorunumuz var. 

Değerli milletvekilleri, sayın konuşmacı, biraz önce, ciddî kaynaklar aktarıldığını söyledi. 
Kaynak yok, malî paylaşım yasası yok; ciddî kaynaklar aktarıldığını söylüyor. Herhalde, kendileri. 
yasayla ilgili değil de, yasa etrafında yapılmış özel konuşmaları aktarıyorlar. Biz, burada, bunları, 
önümüze gelen yasa metinlerinden konuşabiliriz. Bu yasa metninde böyle bir şey yoktur. Yoksa, 
bunu, söylemek, gerçeklerin hilafına konuşmak demektir. Kamuoyunu aldatamazsınız, Meclise 
yanlış bilgi veremezsiniz: hiç kimse size. bu sıfatla, burada, bir temsil yetkisi kullanma hakkı ver
memektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu tasarı, tıpkı, geçen hafta kanunlaşan İl Özel İdareleri Yasası gibi yeni 
malî bağımlılık ilişkileri yaratmaktadır. Burada, sadece merkez ve yerel yönetim ilişkileri büyük öl
çüde altüst edilmekle kalınmıyor, bunun yol açtığı olumsuzluklara çok önemli bir olumsuzluk daha 
ekleniyor, borçlanmayla ilgili, yerel yönetimlere yeni yetki veriliyor. İl Özel İdareleri Yasasında da 
benzer yetkiler getirilmişti, burada da getiriliyor. Belediye meclisi kararıyla iç ve dış borçlanmaya, 
bugünden sonra, yerel yönetimler çok daha geniş bir ölçekte başvurabilecekler. 

Tasarının getirdiği borçlanma sınırı, aslında, hükümetin teklif ettiği metinde, belediyelerin yıl
lık gelirlerinin yeniden değerleme katsayısıyla çarpımının 2 katıydı. Bereket versin, Cumhuriyet 
Halk Partisi komisyonda muhalefetini yapıp sonuç alabildi de, bu, 1 katına düşürüldü; ama, değer
li arkadaşlarım, bu 1 katı da çok yüksektir; çünkü, özellikle ilk yıllarda, bu gelirlerin 1 katı kadar 
borç stokuna sahip olmayanlar buraya doğru yükselmek açısından bir gayret içerisine girebilirler, 
özellikle de gelirlerinin bu kadar belirsiz ve yetersiz olduğu bir ortamda. 

İkinci bir sınır getirildi güya; her yıl gelirlerinin yüzde 10'una kadar borçlanabilirler. Peki; ama, 
bunu aşmak mümkün; yani, meclisin salt çoğunluğunun ve İçişleri Bakanlığının kararıyla bunu da 
istediğiniz kadar artırmak -yani, yüzde 100'e kadar artırmak bir yılda bile- mümkün. Dolayısıyla, 
burada çok güçlü bir borçlanma dalgasının geldiğini görmemiz gerekiyor. Bizim, gerek İl Özel 
İdareleri Yasası görüşmesinde gerekse bu tasarıda, komisyonda ve Genel Kurulda, bu konularda 
verdiğimiz bir önerge vardı. Burada "söz konusu sınırlar dışında sınırlar getirilmesinde Hazine 
Müsteşarlığı yetkilidir" şeklinde, gerektiğinde ülke menfaatları açısından yeni borç ipotekleri ortaya 
çıkmasın diye bir önerge getirmiştik, bunu tekrar getireceğiz. Eğer, bu konuda sizin kaygılarınız da 
bizimkiyle birleşirse, belki, bugün, acze düşmenin, kamu malî yönetiminde acze düşmenin sonucu 
olarak gelen bu borçlanma sorununa bir çözüm bulabiliriz. 

Değerli arkadaşlarım, İl Özel İdareleri Yasasının görüşmesinde başka örnekler de verildi, Ar
jantin örneği verildi; yani. bu ülkede beş yıl içerisinde yerel yönetimlerin krizi derinleştirici et
kisinin nasıl çalıştığı, millî gelire oranla yüzde 4'lük borçlanma payının beş yıl içerisinde yüzde 
6.5'e nasıl çıktığını anlattık. 

Şimdi, bu 4-6,5 size çok önemsiz gelebilir. Şu rakamı vereyim: Türkiye'de belediyelerin ve il 
ö/el idarelerinin toplam harcamalarının milî gelire oranı yüzde 4 ile 5 arasında dolaşıyor son beş al
tı yıllık rakamlara bakarsanız; yani, bunun yarısı kadar bir ilave yük ortaya kolayca çıkabilir ve biz, 
orada da. yeni belirsizliklere doğru, ülke olarak yelken açarız. 

Tasarının borçlanma maddesi kadar çok vahim sonuçlar doğurabilecek bir başka maddesi var; 
bize tarihî bazı örnekleri hatırlatan bir madde. 15 inci maddenin son fıkrasında; belediyelerin ver
gi, resim, harç gelirleri gibi düzenli kamu gelirleri ve alacaklarının haczedilmesi olanaklı hale 

- 3 4 -



T.B.M.M. B : 109 1 .7 .2004 0 : 1 

geliyor. Aslında, hükümetin teklif ettiği ilk metinde, bunların da haczedilememesi getirilmişti; 
fakat, ne olduysa komisyonda oldu ve iktidar kanadından gelen öneriyle, tekrar, bu tür gelirlerin, 
vergilerin, resimlerin, harçların haczedilebilmesinin yolu açıldı. Ne oldu; iç ve dış ekonomik güç 
odaklan mı işe karıştı, çokuluslu şirketler mi karıştı, IMF mi talep etti bilemiyoruz; ama, Komis
yonda bu geldi gündeme. 

Şimdi, bunun, kamu yönetiminde hangi kriz noktalarına Türkiye'yi sürükleyebileceğini acaba 
hesap ettiniz mi yahut bu konuda bizim vereceğimiz düzeltme önergesi dolayısıyla, acaba, bu hesabı 
bugün yapacak mısınız? 

Değerli arkadaşlarım, eğer bu kapı açılırsa, mükellef henüz vergisini belediyeye ödemeden, 
üçüncü şahıs ihtarnameleriyle, belediyenin vergi, resim ve harçlan haciz alacaklısına ödenmek 
zorunda kalınabilir. Vergi mükellefi, mükellefiyetini yerine getirdi mi getirmedi mi tartışmalan, an
laşmazlıktan dahi ortaya çıkabilir. 

Tabiî, bir başka şeyi daha söyleyeyim. Belediye, eğer, normal vergi gelirini kaybediyorsa, 
bugün burada öngörülen borçlanma riski daha da büyüyecektir; yani, vergi gelirini bile tahsil 
edemeyen belediye ne yapar; bugün, sizin öngördüğünüzden daha çok, öngöremeyeceğiniz kadar 
yeni borçlanmalara gidebilir. Dolayısıyla, burada tam bir kıskaç oluşturuluyor. 

Şimdi, yerel yönetimleri bağımlılık ilişkilerine sürükleyen, sürükleyecek olan bu olay, Tür
kiye'yi yeni bağımlılık ilişkilerine sürükleyecektir. Bakın, biz bir yıldönümündeyiz, bunu size hatır
latayım. 2004 yılındayız ve bundan tam yüzelli yıl önce 25 Ağustos 1854'te, Osmanlı, ilk dış borç
lanmasını yaptı Kınm Savaşı nedeniyle. Bu borçtan kurtuluşumuz ne zaman oldu biliyor musunuz; 
tam yüz yıl sonra, 1954'te borçtan kurtulduk. Borçlanma 1854'te başladı, bundan yüz yıl sonra, 
1954'te tamamlanan bir süreç. Siz, bu günden tam elli yıl sonra -1954-2004- yeni bir süreci baş
latıyorsunuz. Bu yeni süreç, aslında, bir başka şekilde başlamıştı. Bakınız, 1950'de tek başına iktidar 
olan Demokrat Parti, Osmanlının yirmibir yılda bu ülkeye getirdiği felaketi sekiz yılda yaptı. Osman
lı yirmibir yılda nasıl getirmişti; Osmanlı, ilk borçlanmayı 1854'te yapmıştı, ülkeyi 1875'te borçlannı 
ödeyememe noktasına getirmişti, yani, moratoryum ilan etti. Bu moratoryumdan sonra, 1879'da, bir
takım vergi gelirlerini tahsil yetkisini alan Rüsumi Sitte İdaresi kuruldu; bu yetmedi, 1881'de Düyuni 
Umumiye İdaresi kuruldu. Düyuni Umumiye, Osmanlının vergi gelirini toplayan bir idare haline gel
di. Bu idarenin iki önemli özelliğini hatırlatayım; birincisi, Osmanlıda, silahlı kolluk güçleriyle ver
gi toplama hakkını elde etti; ikincisi, aynı idarenin çalıştırdığı eleman sayısı Maliye Bakanlığının 
eleman sayısının üzerine çıktı. Sizin yarattığınız Türkiye, böyle bir Türkiye'ye doğru gidiyor. 

Değerli arkadaşlarım, siz, aldığınız borç yükünden daha katmerlisini yaratabilecek projelere 
bugün Türkiye'yi sürüklüyorsunuz; dolayısıyla, Türkiye'de, Demokrat Partinin sekiz yılda yol aç
tığı, 1958'de ilan ettiği moratoryumu, borçlanmı ödeyemiyorum noktasını, Türkiye'ye, herhalde, 
çok kısa sürede yaşatmak üzere hareket ediyorsunuz. Bakınız, Türkiye, 1984'te vergi alma yerine 
borç alma politikasına girdi, bugün Türkiye'nin hali ortada; bu, tam bir malî açmaz, tam bir acze 
düşme noktasıdır. Böyle bir noktada hafızamızın çok diri olması gerekirken, böyle bir toplumda 
yaşarken, siz, ne yapıyorsunuz; yeni borçlanma kapılarını ardına kadar açan düzenlemeler getiriyor
sunuz, gerek il özel idarelerinde gerekse belediyelerde. 

Peki, vergi gelirlerini, resim gelirlerini, harç gelirlerini üçüncü şahıslara ipotek eden bir an
layış, acaba, siyasî otorite kayıplarına yol açmayacak mıdır; yani, Türkiye'de, siyasî otorite, buna 
rağmen, mevcut konumunu dahi sürdürebilecek midir? Bu bir teslimiyet politikası değil midir 
değerli arkadaşlarım? Bu bir teslimiyet politikası değil diyorsanız, gelin, konuşun; eğer, teslimiyet 
politikasında anlaşıyorsak, bu konuda vereceğimiz önergeye kabul oyu veriniz. Umarım, bu malî 
borç tutsaklığı bizim siyasî kaderimiz olmaz. 

Bir başka örnek daha vereyim. Şimdi "Gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri" başlığını 
taşıyan 67 nci madde getiriliyor. Getirdiğiniz bu madde, gerek değiştirilen 1050 sayılı Muhasebei 
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Umumiye Kanununa gerekse de onun yerine getirdiğiniz 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kont
rol Yasasındaki düzenlemeye aykırı. O yasalar, o düzenleme, halen, sizin altı ay önce getirdiğiniz, 
yürürlüğe soktuğunuz düzenleme, sadece yıllara sari yatırım harcamaları için size böyle bir hüküm 
getirmiş. Siz, şimdi, kendi getirdiğiniz yasanın bile yeterince gevşek olmadığını düşünüp, bir de, 
burada, her türlü harcamayı, yıl içinde bitebilecek harcamaları da, yıllara sari harcama gibi düzen
leyebiliyorsunuz. Bu, yeni şirket kayırmalara yol açacaktır, yeni usulsüzlüklere yol açacaktır -sizi 
buradan uyarıyoruz- ve bu, belediyeler açısından, bütün bu usulsüzlüklerin birikmesine ve yeni malî 
bağımlılık ilişkilerine götürecek düzenlemedir; dolayısıyla, iç ve dışborç artışlarına da zemin oluş
turması beklenebilir. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, burada, denetim konusuna girecek vakit yok; ancak, ilgili 
madde geldiğinde görüşülecek. Ben, sadece şunu hatırlatayım -İl Özel İdareleri Kanununda gerek 
tümü üzerinde gerek 41 inci maddede bu konuya geniş olarak değinmiştim, arkadaşlarım tekrar 
değinecekler- şu kadarını söyleyeyim: Teftiş ve soruşturmayı dışlayan, teftiş kurullarını dışlayan, 
Maliye Bakanlığının. Başbakanlık Teftiş Kurulunun devreden çıkmasına yol açan, yerel Sayıştayı 
bile öngörmeyen bir düzenleme, denetimden kaçış düzenlemesidir. Biz, denetimden kaçış düzen
lemesiyle, bu tür borçlanmayı, piyasalaşmayı vesaireyi bir arada gördüğümüz zaman, bunun ne 
kadar tehlikeli, ne kadar patlayıcı bir düzenleme olduğunu bir kez daha tespit ediyoruz ve sizi bu 
konuda da uyarmak istiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu tasarının sosyal özü yoktur. İki tane örnek vereyim. Burada, belediye 
başkanları için emeklilik hakları gibi birtakım şeyler getiriyorsunuz, Emekli Sandığı kapsamına al
maya olanak sağlıyorsunuz; ama, eski belediye başkanlarından bunu esirgiyorsunuz. Böyle bir uy
gulama, aynı kentlerde farklı dönemlerde belediye başkanlığı yapmış kişiler açısından haksız 
sonuçlar doğuracak, mağduriyetlere yol açacaktır. 

İkinci konu; sosyal özü yok; çünkü, sadaka anlayışını burada sürdürüyor. 13 ve 14 üncü mad
delere bakın, buralarda, ne yazık ki, sosyal hak kavramı getirilmemektedir; belediyelerin sosyal yar
dım yapması noktası, sadaka gibi tanımlanmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, toplumsal dışlanma ve kent yoksulluğuna kalıcı çözüm getirmek buralar
dan geçmemektedir 

Değerli milletvekilleri, biz, bu tasarıyı, güçlü olan belediye başkanlığı sistemini, daha da güç
lü bir başkanlık sistemine dönüştüren bir tasarı olarak görüyoruz. Bu yasayı, denetimi yok eden bir 
yasa olarak görüyoruz. Bu yasayı, belediye çalışanlarını köle yapan, belediyeyi tüccar yapan, vatan
daşı müşteri yapan, belde mülkünü rant olarak gören zihniyetin ürünü olarak görüyoruz. Bu zih
niyetin siyasal bilimdeki adı neoliberal ideolojidir, sizin literatürünüzdeki adı da tüccar siyasetidir. 
Bu yasada demokratiklik, saydamlık, hesap verilebilirlik sözcükleri vardır; ama, bunlar ancak göz-
boyamaya yöneliktir. Bu yasada geriye çağrılma.. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
OĞUZ OYAN (Devamla) - Tamamlıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Oyan. 
OĞUZ OYAN (Devamla) -Bu yasada belediye başkanlarının, yanlış işlemleri dolayısıyla top

lum tarafından geri çağrılma yetkisi yoktur, tıpkı, referandum düzenlemesi olmadığı gibi. Bu yasay
la. belediye meclisleri, sanıldığı gibi güçlü hale getirilmemektedir. Bu yasa, küçük yerleşimleri, 
köyleri yok etmeye kurgulanmıştır; çünkü, bu yerler yeterince rant sağlayıcı, yeterince pazar olma 
ö/elliği herhalde taşımamaktadır. Oysa. bu küçük yerleşimler, bir toprak parçasına bağlı olarak 
yaşamaktan doğan yönetim hakkını, en fazla hak eden yerlerdir. 

Değerli arkadaşlarım, bu tasarı, belediyeyi kamu hizmeti veren idare olmaktan uzaklaştıran bir 
tasarıdır; "parayı veren düdüğü çalar" yasasıdır değerli arkadaşlarım. Yani, bu yasayla, kamu hiz-
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metini, vergi vermekle, almaya hak kazanmıyorsunuz; kamu hizmeti almak için, bir de, hizmetten 
yararlanan herkes parayı ödemek durumunda kalacaktır. Bu yasa, IMF'nin yasasıdır, bu yasa Dün
ya Bankasının yasasıdır, bu yasa Dünya Ticaret Örgütünün yasasıdır, bu yasa çokuluslu şirketlerin 
yasasıdır, bu yasa sizin zihniyetinizin yasasıdır; sizlere hayırlı olsun. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN -Teşekkür ederim Sayın Oyan. 
Şahsı adına, Mardin Milletvekili Sayın Muharrem Doğan; buyurun. 
MUHARREM DOĞAN (Mardin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Belediyeler Kanunu 

Tasarısının tümü üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Ülkemizde ve dünyada toplumsal yapı ve ilişkileri derinden etkileyen hızlı bir değişim ve 
dönüşüm yaşanmaktadır. 20 nci Yüzyılın son çeyreğinde başlayan ve 21 inci Yüzyılda da devam 
edeceği anlaşılan bu değişim ve dönüşüm süreci, her alanda olduğu gibi, kamu yönetimi düşüncesi, 
yapısı ve fonksiyonları üzerinde de derin etkiler bırakmış, neyin nasıl yapılması gerektiğinden 
hareketle, devletin görevlerinde ve iş yapma yöntemlerinde tartışmalara yol açmıştır. 

Kamunun rolünün yeniden tanımlanmasına neden olan bu tartışmalar, kamu yönetiminin 
demokratikleştirilmesi taleplerini de beraberinde getirmiştir. Geleneksel temsil yönteminin yeterli 
olmadığı ve daha demokratik bir kamu yönetimi için, yönetim ve. .hizmet sunumunda açıklık, 
katılım, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkelerinin hayata geçirilmesi gerekmektedir. 

Yeni kamu yönetimi anlayışı, yönetimde etkinlik ve verimliliği temel almaktadır. Kamu 
yönetiminde yeniden yapılanma, mahallî idarelerde de bir dönüşüm ve değişimi gerekli kılmaktadır. 
Kamu hizmetlerinin ifasında mahallî idarelere daha çok görev ve sorumluluk verilmesi, merkezî 
idare ile mahallî idareler arasındaki yetki ve kaynak dağılımının geleneksel yapısının değiştiril
mesini de zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, mahallî idarelerin daha fazla yetki, sorumluluk ve kay
nakla desteklenmesi ve donatılması gerektiğine inanıyorum; çünkü, mahallî idareler, temsilî demok
raside, halkın, yerel kamusal menfaatlarının teminatıdır; mahallî idareler, halkın katılımını sağ
lamada, merkezî idareye göre çok daha fazla imkân ve yeteneğe sahiptir. Dolayısıyla, tüm sistemin 
yönetim kapasitesini güçlendireceği inancındayım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; belediyelerimiz, bugüne kadar, verilen görevleri yerine 
getiren ve merkezî idarenin uzantısı konumunda birimler olarak algılanmışlardır. Hatta, zaman 
içerisinde, yerel nitelikli pek çok görev ve hizmet merkezî idare kuruluşlarına aktarılırken, 
belediyelerin niçin var olduğu âdeta unutulmuştur. 

Belediyeler, başkan eksenli merkezî bir yapıda teşkilatlanmışlar ve bu yapı, hep süregelmiştir. 
Bu durum, merkezî idaredeki yetersizliklerin ve diğer sorunların mahallî idarelere aynen yan
sımasına da yol açmıştır. Belediyelerin, belde halkının kendini yönettiği özerk kurumlar olmaktan 
ziyade, bayındırlık, imar ve diğer kentsel hizmetleri karşılayan ve merkezî idareye tabi oldukları an
layışı, bu kurumların, aşırı vesayet ve kontrol altında tutulmalarına neden olmuştur. İdarî vesayet, 
belediyelerin organları, teşkilatı, personeli, işlemleri ve bütçesi dahil olmak üzere pek çok alanı 
kapsar hale gelmiştir. 

1923'te 430 olan belediye sayısı, bugün, 3 215'e yükselmiş bulunmaktadır. Bunlardan 16'sı 
büyükşehir, 65'i il merkez belediyesidir. Yüksek nüfus artışı, içgöç ve kalkınma çabalan, Türkiye'yi, 
hızlı ve sağlıksız bir kentleşme olgusuyla karşı karşıya bırakmıştır. Kentleşme, cumhuriyetin 
kuruluşundan bu yana, ülkenin toplumsal yapısını etkileyen, âdeta, en önemli sosyoekonomik 
değişim gerçeği ortaya çıkmıştır ve buna bağlı olarak, belediye sınırları dışında yaşayan nüfusun 
oransal düşüşü devam etmektedir. 

Avrupa ülkelerinin aksine, ülkemizde, belediye sayısında sürekli bir artış söz konusudur. 
Demokrasinin yaygınlaşması, refah artışı, Avrupa Birliği sürecinin çağdaş ve sosyal hukuk devleti 
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yapısında meydana getirdiği olumlu etkiler, teknolojik gelişmeler ve nüfus yapısındaki değişimler, 
ihtiyaç ve taleplerin artmasına neden olmuştur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; demokratik ülkelerin çoğunda mahallî idarelerin toplam 
kamu harcamaları içerisindeki payı yüzde 50'leri aşarken, ülkemizde bu oran yüzde 20'nin altın
dadır. Buna bağlı olarak, kentleşme ve nüfus artışının yol açtığı yüksek hizmet beklentilerini bu 
kaynaklarla karşılamak, etkin ve kalıcı hizmet sunmak mümkün değildir, hatta, imkânsızdır. Bu im
kânsızlık, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde daha çok göze çarpmaktadır. Bu 
nedenle, söz konusu tasarının kanunlaşmasıyla, bölgelerarası gelişmişlik farkının ortadan kalkacağı 
inancındayım. 

Tasarının genel çerçevesi, devletin üniter yapısına, Anayasamızda yer alan, idarenin bütünlüğü 
ile idarenin merkezden ve yerinden yönetim esaslarına dayandırılmıştır. Dolayısıyla, bu tasanda, 
Avrupa Birliğinin mahallî idarelere ilişkin genel yaklaşımı da gözönünde bulundurulmuştur. 

Belediyelerin yeniden yapılandırılması konusunda tasarıyla getirilen hükümlerden bir kısmı 
da, bu idarelerin, daha demokratik, katılımcı ve şeffaf hale getirilmesine ilişkindir; çünkü, vatandaş
ların yönetime katılma isteği ile kamu hizmetlerinin etkin sunulması arasında yakın bir ilişki bulun
maktadır. 

Belediyelerin desteğiyle toplanacak kent konseyleri, herkesin görüşünü açıklama imkânını bul
duğu demokratik bir zemin oluşturacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu tasarı kanunlaştığında, belediye idaresi ile belde hal
kı arasında sürekli işbirliği, dayanışma ve karşılıklı güven artacaktır. Ayrıca, belediyeler, güvenilir, 
şeffaf, hesap verme yükümlülüğü olan. verimli, etkin ve kaliteli hizmet sunabilen bir yapıya 
kavuşacakları gibi, demokratik değerlerin yaygınlaşmasına, sevgi, saygı ve refahın artmasına kat
kıda bulunacaklardır. 

Yerli yersiz yapılan bazı ihbarlar ve şikâyetler belediye başkanlarının elini kolunu bağladığı 
gibi yapılacak hizmetleri de engellemektedir. Bu da. belediye başkanlarımızın çalışma şevkini kır
makta ve başarısını olumsuz yönde etkilemektedir. Umuyorum, bu yasa. şu anda, yürürlükte 
bulunan yasadaki bu tür mevcut aksaklıkları ortadan kaldırır. Şöyle ki: Benim seçim bölgem olan 
Mardin'in başarılı, üretken, dürüst ve belediyenin imkânlarıyla kaynak yaratarak hizmet sunan bazı 
belediye başkanlarının başına gelenler, aynı şekilde, çalışkan, dürüst, üretken birçok belediye baş
kanının da başına gelebilir. Bu tür şikâyetlerin, İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişlerince de yerin
de yapılan teftişler sonucunda gereksiz olduğu tespit edilmiştir. Buna da ben tanık oldum. 

Bu nedenle, bu yasa tasarısında, belediye başkanlarının başarısını, hızını ve çalışma şevkini ar
tırarak motivasyonunu sağlamak için. denetimlerin daha sağlıklı, ciddî, yerinde ve zamanında yapıl
ması hükme bağlanmalıdır. 

Değerli arkadaşlar, bu yasa tasarısında sorumluluklar verdik, görevler verdik; ancak, bazı 
konularda çekincelerim vardır: izin verirseniz sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Şanlıurfa, Adıyaman ve Mardin İlleri, ülkemizin kültür ve inanç turizminde odak noktalarıdır. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Buyurun Sayın Doğan. 
MUHARREM DOĞAN (Devamla)- Teşekkür ederim. 
Mardin'de De\ rulzafaran Manastırı Ortadoğu'da Ortodoks mezhebinin ibadet merkezi sayıl

dığından dolayı, biz. biliyorsunuz. UNESCO nezdinde dünya miras listesine adaylığımızı ilan ettik: 
ancak. UNESCO'ya bağlı olarak görev yapan ICOMOS raporlarında bu manastırın belediye hudut
ları dahilinde olmadığı söylenmektedir. Yapılan altyapı hizmetlerinin yetersiz olduğu ve özgün 
mimarînin korunamadığı belirtilmektedir. Bu nedenle, bu tür kültür varlıklarını bünyesinde bulun-
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duran tüm belediyelere kaynak aktarılırken bunların gözönünde bulundurulmasını diliyorum. 
Bununla ilgili ben bir önerge vereceğim, desteğinizi bekliyorum. 

Görüşmekte olduğumuz bu yasa tasarısını olumlu buluyorum, destekliyorum, olumlu oy 
vereceğimi de bildiriyorum. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. 
Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Doğan. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekili ar

kadaşlarım; yerel yönetimler reformu kapsamında hazırladığımız İl Özel İdareleri Kanunu, geçen 
hafta yüksek tasvibinizden geçmişti. 

Bugün huzurunuzda, Belediyeler Kanunu Tasarısı için bulunuyorum. İnşallah, çok kısa bir süre 
sonra, Büyükşehir Belediyeleri Kanunu Tasarısını da Genel Kurulumuzda tartışma imkânını 
bulacağız. 

Bu tasarının içeriğine geçmeden önce, sizleri, Yüce Meclisin değerli üyesi olan arkadaşlarımı 
saygıyla selamlıyorum. 

Malumunuz, neredeyse elli yıldır, Belediye Kanunumuzu yenilemekten söz ediyoruz. 
Belediyelerin, hem malî yapılarının güçlendirilmesi gerektiğine işaret ediyor ve hem de yeni yet
kilerle teçhiz edilmelerini istiyoruz. 

Üstelik, bu söylem, yalnızca bize, yani AK Parti Hükümetine ait değil; bugün muhalefet 
sıralarında bulunan çok değerli CHP'li ve DYP'li arkadaşlarımız da, yıllarca, Belediye 
Kanunumuzun kifayetsizliğinden yakınıp durdular. 

Daha ötesi, bugün bu Mecliste temsil şansı bulamayan siyasî partilerimiz için dahi, yukarıda 
söylediklerim doğru. 

Ayrıca, kamu yönetimi eğitimi veren bütün fakültelerimizin kürsülerinden de, yıllarca, yerel 
yönetim reformu savunuldu. 

Parti programlarının, hükümet programlarının ve kalkınma planlarının, gözü kapalı bilinen, 
neredeyse tek ortak noktası yerel yönetim reform ihtiyacı idi; ama, gelin görün ki, sihirli bir el, bir 
psikolojik eşik, hep bizi engelledi durdu. Geriye dönüp baktığımızda, bunun, kafamızda oluştur
duğumuz bir hayalden başka bir şey olmadığını da hemen fark ediyoruz. Lakin, bugün, elbirliğiyle 
bu psikolojik eşiği aştık. Ülkemizdeki demokrasi kültürünün geldiği noktanın yeterli olduğunu hep 
birlikte müşahede ettik. Vatandaşın yönetime katılmasının kalkınma için gerekli şart olduğunu 
kabul ettik. 

Peki, bu tasarıda bunları nasıl sağladık?.. Şimdi, izninizle, ana başlıklarıyla tasarıya ilişkin 
düşüncelerimi de arz etmeye çalışacağım: 

Değerli arkadaşlarım, öncelikle, tasarımızda, belediye kurulması için gerekli olan nüfus şartını 
2 000'den 5 000'e çıkarıyoruz. Ayrıca, merkez kabul edilecek yere azamî 5 000 metre mesafedeki 
köylerin birleşerek belediye kurabilmelerine de imkân sağlıyoruz. Böylece, ekonomik ve hizmet 
gerekleri itibariyle, daha uygun bir büyüklüğü kabul ediyoruz, mevcut israfın da önüne geçmiş 
oluyoruz. 

Tasarımızda, belediye sınırlarının kesinleşmesi, sınır uyuşmazlıklarının çözümü, mahalle 
kurulması ve kaldırılması hususlarında mevcut bürokratik işlemler azaltılarak, yetkiler bakanlık 
düzeyinden il düzeyine alınmaktadır. Bu işlemlerde de mahallinde çözümü ilkesi gözetilerek, kay
makamın görüşü ve valinin onayı yeterli görülmektedir. 
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Tasarımıza göre -ki, bu çok önemli bir nokta- belediyelerin görevleri de yeniden düzenlenmiştir. 
Esas itibariyle, kanunlarla başka bir kamu kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikli her türlü 
görev ve hizmet, belediye sınırlan içinde belediyelerce yürütülebilecektir. Bu görevlere ek olarak, 
belediyeler, okulöncesi eğitim kurumlan açabilecek, devlete ait her derecedeki okul binalannın inşaatı 
ile bakım ve onanmını yapabilecek veya yaptırabilecek. Bunun yanında, sağlıkla ilgili her türlü tesisi 
açabilecek ve işletebilecek, kültür ve tabiat varlıklanyla ilgili bakım ve onaran da yapabilecektir. 
Belediyelere, yetki ve imtiyazlan açısından, mevcut kanundaki düzenlemeye ek olarak yeni yetki ve 
imtiyazlar da tanınmıştır. Bunlardan bazılannı -zamanınızı almamak için sadece birkaç tanesini- şöy
le sıralayabilirim: 25 milyar Türk Lirasına kadar olan vergi, resim ve harç dışında kalan dava konusu 
uyuşmazlıklann anlaşmayla çözülmesi yetkisi; yine, ikinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseseler ile 
umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek yetkisi. 

Yine, aynca, değerli arkadaşlanm, büyükşehir ve diğer belediyelerin beldelerinde yapılacak 
yatıranları teşvik etmelerini sağlayıcı tedbirler de geliştirilmiş. Bu amaçla, büyükşehir ve il 
belediyelerinin, il smırlannda yapılan turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatıranlarının ve üniver
sitelerin su, termal su, kanalizasyon, doğalgaz, yol ve aydınlatma gibi altyapı yatınmlannı, meclis 
karanyla, faizsiz, 10 yıl geri Ödemeli veya bedelsiz yapabilme veya yaptırabilme yetkileri de 
belediyelere verilmektedir. Öte yandan, hemşeri hukuku kavramının kapsamı da genişletilmektedir. 
Daha sivil, daha katılımcı bir yaklaşımla, hemşerilere, belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme ve 
belediye idaresinin yardımlanndan faydalanma hakkı da düzenlenmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlanm; tasanmızla atılan demokratik adımlardan 
birisini de, belediye meclislerine ilişkin düzenlemeler oluşturmaktadır. Tasanda, belediye meclis
leri, belediyelerin karar organı olarak tanımlanmış, böylelikle, Anayasamızın 127 nci maddesine ve 
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartına uygun bir meclis yapısı oluşturulmuştur. 

Biraz önce burada konuşan değerli milletvekili arkadaşım, bu yasa tasansının Anayasaya ay-
kın birçok yönünden bahsetti; bir de bundan bahsetmişti; onun için, özellikle ifade ediyorum; biz, 
bu tasarıyla, belediye meclislerini, belediyenin karar organı haline getiriyoruz. Böylece, 
Anayasamızın 127 nci maddesinde istenilen şart burada oluşmuş oluyor. Yani, belediye meclisinin 
başkan ve üyelerinin tümü, halk tarafından seçilmiş oluyor. Hem Anayasamızın 127 nci maddesi 
hem de Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartının istediği hüküm böylece uygulanmış oluyor. 
Bunu, bir örnek olarak söylemiş oldum. 

Yine, belediye meclislerinin görev ve yetkileri düzenlenirken, mevcut kanundakilere ek olarak, 
bazı yeni görev ve yetkiler verilmiştir. Bunlardan bazılannı saymadan... Yine, burada konuşan 
değerli arkadaşım dedi ki: "Görev veriyorsunuz, yetki veriyorsunuz; peki, malî imkânlar?.." Değer
li arkadaşlanm, bu reform paketinde, biliyorsunuz, önce Kamu Yönetimi Reformu Tasansını Yüce 
Meclise getirdik. İkinci olarak, üç yasa tasarısını getiriyoruz; İl Özel İdareleri Kanunu Tasansı 
kanunlaştı, Belediyeler Kanunu Tasansını bugün görüşüyoruz ve inşallah, kısa bir süre sonra 
Büyükşehir Belediyeleri Kanunu Tasansını görüşeceğiz. 

Bu reform paketinin üçüncü ayağı da belediye gelirleri kanunu -veya yerel yönetimler gelirler 
kanunu- ile köy kanunudur. İşte, o kanun taslağı hazırlandı, tamamlandı; Bakanlar Kurulunda 
görüşüldükten sonra, inşallah, Yüce Meclisimize sunulacak, komisyonlarda görüşüldükten sonra da 
sizin önünüze gelecektir. İşte, bu, belediye gelirleri kanunu veya yerel yönetimler gelirleri kanunuy
la, belediyelerimize tanıdığımız bu yetki ve görevlerin yanında, böylece malî imkânlar ve bunların 
kaynaklan da getirilmiş olacaktır. 

Bunu bu şekilde izah ettikten sonra, belediyelerimize verdiğimiz yeni yetki ve görevlerden bir
kaç tanesini arz etmek istiyorum. 

Belediye meclisine verilen görevlerden biri, stratejik plan ile yatınm ve çalışma programlarının 
kabul edilmesidir. 
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Personelin -yeni bir kavram getiriyoruz- performans ölçütlerini tespit etmek. 
5 milyar Türk Lirasından 25 milyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu anlaşmazlıkların an

laşmayla çözümüne karar vermek. Bunun 5 milyar liraya kadar olanına belediye encümeni. 5 mil
yar liradan 25 milyar liraya kadar olanına da belediye meclisleri karar verecek. 

Yine, belediye sınırları dışında olup mücavir olan içinde kalan yerlere hizmet götürülmesine 
karar vermek de belediye meclislerine ait oluyor. 

Belediye meclisi toplantıları, yılda 3 defa yapılıyordu; bundan böyle, bu tasarıyla birlikte, ar
tık, her ayın ilk haftası olmak üzere ayda 1 defa ve en fazla 5 gün olmak üzere yapılacak; ancak, 
bütçe görüşmelerinin yapıldığı meclis toplantıları da en çok 20 gün olacaktır. 

Buradaki önemli yeniliklerden biri de. mahallî mülkî amirlerin, belediye bütçeleri dahil, mec
lis kararlarını tasdik yetkisinin kaldırılmasıdır. En çok şikâyet edilen konulardan birisi, idarî 
vesayetti; işte "bütçemiz orada tasdik ediliyor, meclis kararlan vali ve kaymakamın tasdikine 
gidiyor" deniliyordu; şimdi, bunlar kaldırıldı. Ancak, mülkî idare amirine gönderilmeyen meclis 
kararları yürürlüğe girmeyecek, bu kararlar oraya gönderilecek; çünkü, vali ve kaymakamlara, 
hukuka veya kamu hizmetlerini oluşturma koşullarına uymayan kararları idare mahkemelerine 
götürme yetkisi verilmektedir. Böylece, meclis kararları, bütçe dahil, vali ve kaymakama gön
derilecek. gönderildikten sonra yürürlüğe girecek, vali ve kaymakam, hukuka aykırılık veya idarî 
kuralların oluşmasına aykırılık varsa idarî yargıya gidebilecek. 

Daha etkin ve katılımcı bir meclis yapısı öngörülerek, belediye meclisi üyeleri arasından ih
tisas ve denetim komisyonları da oluşturulmuştur. Bu da ilk defa oluyor. İçdenetim unsurlarından 
biri olarak, belediye başkanlarının, belediye meclisi üyelerinden oluşturacağı içdenetim komisyonu 
belediyenin iş ve işlemlerini denetleyecek ve sonucunda, bir rapor halinde, belediye meclisine 
sunacaktır. 

Yine, Anayasamızda düzenlenen ve Türkiye Büvük Millet Meclisi çalışmalarıyla ilgili olarak. 
milletvekillerinin sahip olduğuna benzer, soru. genel görüşme ve faaliyet raporlarını değerlendirme 
gibi yöntemler, belediye meclisinin bilgi edinme ve denetim mekanizması da, bu tasarıyla yeniden 
düzenlenmiştir. 

Ayrıca, mahalle muhtarlarının, belediye meclisi üye tamsayısının beşte l'i oranında, her yıl için 
kendi aralarından seçeceği temsilciler, büyükşehir belediye meclisi hariç, belediye meclisinin fahrî 
üyeleri yapılmışlardır. Bunlar, ihtisas komisyonlarına katılabilecekler; ancak, oy kullanamayacak
lar; oraya, görüşlerini, varsa görüşülen meseleyle ilgili tekliflerini götürebilecekler. 

Ayrıca -bu da önemli bir gelişme: işte, arkadaşlarım burada konuşurken, katılımcılık falan diye. 
o şekilde eleştiriyorlardı- bakın, ilk defa. kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversite 
ve sendikalar ile gündemdeki konularla ilgili sivil toplum örgütü temsilcilerinin de. oy hakkı olmak
sızın. kendi görev ve faaliyet alanlarına giren konuların görüşüldüğü ihtisas komisyonu toplan
tılarına katılabilme imkânı getiriliyor. Bu. katılımcılık konusunda, sivil topluma verilen değer 
konusunda, gerçekten, atılmış önemli bir adım oluyor. 

Yine. belediye meclislerinin feshedilmesi hususunda da yeni düzenlemeler yapılmış, fesih 
nedenleri daraltılarak, meclislerin daha demokratik platformda çalışabilmelerine imkân sağlanmıştır. 

Biraz evvel, yine, burada, sosyal yönü yok diye söylenildi. İlk defa bu tasarıyla getirilen, hem 
belediye başkanlarımızla hem belediye meclis üyelerimizle ilgili, gerçekten önemli sosyal haklar 
var. Belediye meclis üv^Lunin de özlük hakları iyileştirilmiştir. 

Bu arada, belediye encümeninin, seçilmiş ve atanmış üyelerinden oluşan karma yapısı 
muhafaza edilmiştir. Burada da arkadaşlarım bir eleştiride bulundular; bu. Anayasaya aykırı dediler. 
Ben. biraz önce izah ettim; belediye meclisleri belediyelerin karar organıdır, il genel meclisleri il 
özel idaresinin karar organıdır. Tasarıda, belediye encümeni ile il encümeni karar organı olmaktan 
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çıkarılıyor, icra organı, yürütme organı, idarî organ olarak çalışmaları öngörülüyor. O bakımdan, bu 
düzenlemenin Anayasaya aykırı bir yönü yok. O bakımdan da, belediye encümeninin, seçilmiş ve 
atanmış üyelerden oluşan karma yapısı burada da muhafaza edilmiş; ancak, biraz evvel de söy
lediğim gibi, belediye encümeni karar organı olarak değil, icraî nitelikte çalışacak. Böylece, 
Anayasamızın 127 nci maddesine aykırı bir durumun olmadığını da burada ifade etmek istiyorum. 
Sadece, encümen sayısının, il belediyelerinde ve nüfusu 100 000'in üzerindeki belediyelerde 4 seçil
miş, 4 atanmış, diğer belediyelerde ise 3 seçilmiş, 3 atanmış üyeden oluşması öngörülmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, tasarıyla, belediye başkanlarının görev ve yetkilerini tanımlayan mevcut 
düzenlemeye ilave olarak, belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, bütçede yoksul ve 
muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak gibi -işte bu tasarının en önemli sosyal yönü, sosyal yar
dımlaşmayla ilgili önemli bir hüküm- yeni görev ve yetkiler de verilmiş oluyor. 

Yine, geçmiş yıllarda sıklıkla karşılaşılan problemlerin yaşanmaması için, belediye başkan
larının görevlerinin devamı süresince, siyasî partilerin genel merkez, il. ilçe ve belde teşkilatının 
yönetim ve denetim organlarında görev alması, profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını veya 
yöneticiliğini yapmaları tasarıyla yasaklanmış durumdadır. 

Belediyelerin teşkilat yapısı da, kendisine devredilen görev ve yetkilerle orantılı olarak güçlen
dirilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, netice olarak şunu ifade edebilirim ki. tasarıyla, katılımcılık, şeffaflık. 
çevre bilinci, sosyal dayanışma ve hesap sorma kültürünün geliştirilmesi için sivil toplum örgüt
lerinin oluşturduğu kent konseyleri kurulmakta, daha doğrusu, mevcut olan, bazı belediyelerce uy
gulanan bu kent konseyleri yasal hale getirilmekte, yasal bir zemine oturtulmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bu değişikliklerin her biri. alanında son derece etkili hizmet akışı sağ
layacak türden değişikliklerdir. 

Sözlerime son verirken, sizlerden, bu tasarımızı desteklemenizi bekliyor, hepinize, tekrar, en 
derin saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

BELEDİYE KANUNU TASARISI 
BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç. Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE T- Bu Kanunun amacı, belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yet

ki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. 
BAŞKAN - Madde üzerinde. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına. Trabzon Milletvekili Akif 

Hamzaçebi. 
Sayın Hamzaçebi. şahsınız adına da söz talebiniz vardır: ikisini birleştirerek, konuşmanızı 15 

dakikada tamamlamanızı istirham ediyorum. 
Buyurun. 
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CHP GRUBU ADINA MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz Belediye Yasası Tasarısının 1 inci maddesi üzerinde Cum
huriyet Halk Partisi Grubu adına söz aldım; sözlerime başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bu tasan, hükümetin "kamu yönetiminde reform" adı altında bir süredir Türkiye Büyük Millet 
Meclisine getirmiş olduğu tasarılardan bir tanesi. Meclisimiz, önce Kamu Yönetimi Temel Kanunu 
Tasansını görüştü; onun ardından, yerel yönetim yasası tasarılarından birincisi olan İl Özel İdareleri 
Yasası Tasansını görüştü; şimdi de Belediye Yasası Tasarısını görüşüyoruz; bunun sonrasında da 
sanıyorum, Büyükşehir Belediyeleri Yasası Tasarısı gündeme gelecek. Bütün bu tasanlar kamu 
yönetimi reformu bağlamında Türkiye Büyük Millet Meclisine getirilmiştir. 

Gerçekte, kamu yönetimi reformu, Türkiye'nin yeni bir kavramı değil. Bir süreden beri, Tür
kiye'de, özellikle 1990'lı yıllardan bu yana, kamu yönetiminde reform kavramı hep tartışılmıştır ve 
yine, kamu yönetimi reformu kavramı Türkiye'ye mahsus bir kavram da değil; dünyada gelişmiş ül
kelerde de kamu yönetiminde reform ihtiyacı çokça tartışılmış ve birçok ülkede bu konuda birçok 
düzenleme yapılmıştır. 

Özellikle 1980'li yıllardan bu yana, gelişmiş ülkelerde meydana gelen kamu reformu hareket
lerinin temel hareket noktası, devletin, yani, kamu yönetiminin görevleri ile bu görevlerden bek
lenilen hizmetler arasındaki bağın kurulması, bu görevlerle donatılmış olan devletin bu görevleri 
yerine getirebilecek büyüklükte olup olmadığı ve bu büyüklüğün bu görevler için yeterli veya uy
gun olup olmadığıdır. Bu husus, kamu yönetimi reformunun temel belirleyicisi olmuştur. 

Peki, gelişmiş ülkelerde bu noktaya nasıl gelindi; devlet çok mu büyüdü de çok mu hantallaş-
tı da gelişmiş ülkelerde böyle bir reform ihtiyacı duyuldu? 

Hepinizin bildiği gibi, İkinci Dünya Savaşı sonrasında, bugünün gelişmiş ülkeleri dediğimiz 
ülkelerin, Avrupa ülkelerinin, önemli ölçüde, ekonomide olsun, imarda olsun, yapılaşmada olsun, 
sosyal güvenlikte olsun, hemen hemen her alanda devletin müdahalesine ihtiyacı vardı. Savaş son
rası dünya düzeninde, devletin bu müdahaleleri olmaksızın, ekonominin, toplumun ayağa kaldırıl
ması mümkün değildi. Bu nedenle, 1945'ten sonra, Avrupa'da, devlet, çok olağanüstü ölçüde görev
ler üstlenmiştir ve bu görevlerin en son aşaması da, sosyal devlet olmuştur. Sosyal devlet, vatandaş
ların sosyal güvenliğini sağlayan, onlara eğitim, sağlık gibi konularda temel hizmetleri sunan, yok
sullara yardım eden bir devlet anlayışı olmuştur. 

Ancak, devletin bu şekildeki sürekli büyümesine paralel olarak, aynı ölçüde kaynakların ar-
tırılamaması, bir süre sonra devletin büyüklüğünü tartışma konusu yapmıştır. Gerçekten, devlet bu 
kadar büyük olmalı mı; bu kaynaklar, giderek devletin harcamaları için artan kaynaklar gerçekten 
yerinde mi harcanıyor tartışması doğmuş ve çeşitli ülkelerde meydana gelen bütçe ve borç krizleri, 
gerçekten, devleti yeniden sorgulamaya tabi tutmuştur ve bunun sonrasında, tam tersi bir akım doğ
muş, devletin küçültülmesi kavramı, Avrupa'nın ve gelişmiş ülkelerin gündemine oturmaya baş
lamıştır. Devletin küçültülmesi kavramıyla, İkinci Dünya Savaşı sonrasında aşırı derecede büyümüş 
olan kamunun, kamu yönetiminin küçültülmesi amaçlanmış; ama, onun sonrasında da görülmüştür 
ki, bu şekilde bir davranış da sonuç vermiyor. Devleti, altyapı yatırımlarından çekerseniz, eğitim, 
sağlık gibi çok temel konulardaki birtakım programların uygulamasından çekerseniz, umduğunuz 
sonuçları alamazsınız; belki, kamu harcamalarında bir miktar tasarruf sağlarsınız; ama, onun ötesin
de, yatırımların verimliliği kalmaz, devletin eğitim ve sağlıktan beklediği verimliliği ve sosyal 
gelişmişlik düzeyinin yükseltilmesi gibi sonuçları elde edemezsiniz. 

Bunlann zararları görüldükten sonra, bir üçüncü aşamaya gelinmiştir; bu üçüncü aşama, çeşit
li uluslararası kuruluşların çalışmalanna, raporlarına da yansımıştır. Dünya Bankasının 1997 yılın
da yayımladığı "Değişen Dünyada Devlet" adlı raporunda, devletin 21 inci Yüzyılda olması gereken 
tanımı, kendi ölçülerinde orada yapılmıştır. Buna göre, devletin küçüklüğü veya büyüklüğü önem-
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li değil; yani, devleti küçültme gibi bir hedef, hiçbir zaman, istenilen sonuçlan yaratmaz; küçüklük 
veya büyüklük önemli değil, önemli olan, devletin etkin olmasıdır. 

Yine, küreselleşmenin ve 21 inci Yüzyılın yarattığı sorunlar karşısında giderek küçülen, 
giderek zayıf kalan birtakım devletler yerine, devlet yapılanmaları yerine, bilgi çağına uygun, daha 
kıvrak, daha etkin bir devlet anlayışı, devlet yönetimi olmalıdır. Bunlar, Dünya Bankası raporunun 
vurguladığı hususlar. Buradan, bizim de çıkaracağımız bazı dersler, fikirler olmalı diye 
düşünüyorum; ancak, hükümetin, kamuoyuna ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine 
getirmiş olduğu ve Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısıyla başlayan bu tasanlar, yasalar zin
cirini toplu olarak değerlendirdiğimizde, gelişmiş ülkelerin geride bıraktığı bu ikinci aşamadaki an
layışı yansıttığını görüyoruz. Üzülerek, ben bu tespiti yapmak durumundayım. Devlet ne kadar 
küçülürse, o kadar etkin oluruz... Bu, uluslararası kuruluşların da Türkiye'ye tavsiyesidir. Özellikle, 
2000 yılından bu yana IMF destekli olarak uygulanan programın gereği de, devletin alabildiğine 
küçültülmesidir. Oysa, devlet ve piyasa, hiçbir zaman birbirlerinin karşıtı olarak düşünülmesi 
gereken kavramlar değildir. Onlar daima birbirlerinin tamamlayıcısıdır. Piyasanın olabilmesi için, 
bu piyasayı destekleyen, bütün kurumlanyla işler kılan bir devletin olması gerekir zaten. 

Bu tasanlann çok önemli bir eksiği var. Yerel yönetimlere olabildiğince yetki devrederken, bu 
yetki devrinde, hizmetlerin yerelleştirilmesinde, kural olarak, temel olarak çok önemli bazı değer
lendirmeleri yapabiliriz. Yerel yönetimlere yetki devri tabiî ki mümkündür. Anayasanın çizmiş ol
duğu çerçevede, hizmetleri olabildiğince yerel yönetimlere bırakmak, tabiî ki, yanlış bir davranış 
değil; ancak, merkezî yönetimin olması gereken alanlardan merkezî yönetimi tümüyle çekerseniz, 
oralarda birtakım boşluklar doğabilir. 

Varsayalım ki, hizmetler yerel yönetimlere devrediliyor; ama, buna paralel olarak, yerel 
yönetimlerin en fazla ihtiyaç duyduğu kaynaklan kendisine sağlamazsanız, o zaman, mevcut 
ödeneklerle genel bütçe içerisinde yürütülen, merkezî hükümet tarafından yürütülen ve yetersiz ol
duğu bilinen hizmetlerin, aynı şekilde, yerel yönetimler tarafından yürütülmesi gibi bir sonuçla kar
şı karşıya kalırız. Demek ki, asıl sorun, yerel yönetimlerin kaynak yapısını iyileştirmektir; bu 
tasarılarda bu yok. Belki, teknik olarak olması da mümkün değil; çünkü, yerel yönetimlerin gelir
lerini düzenleyen başka yasal düzenlemeler var; ancak, hükümetten beklenen, mademki, bu 
konuları bir paket olarak ele alıp Türkiye Büyük Millet Meclisine getiriyor, o halde, yerel yönetim
lerin kaynaklarını düzenleyen, onun gelirlerini düzenleyen yasalarda da kendi yaklaşımını onlara 
yansıtıp, gerekli düzenlemeleri yaparak buraya getirmesiydi; ancak, bunu burada, maalesef, 
göremiyoruz. Yerel yönetimlere birtakım görevler verilirken, yetkiler devredilirken onlann bu hiz
metleri hangi kaynaklarla yapabileceğini bilemiyoruz. 

Bu tasarıda, Belediye Yasa Tasarısında olsun, diğerlerinde olsun, yeni olan bir düzenleme var; 
borçlanma. Belediyeler, yasa tasansında belirlenen ölçülerde borçlanma olanağına kavuşmuşlardır. 
Evet, yani, bu iyi bir şey midir; tabiî, düşünmek gerekir. Efendim, bir kurumun tüzelkişiliği varsa, 
bunun doğal sonucu olarak borçlanmahdır da; bundan daha doğal bir şey olamaz, tahvil de 
çıkarabilir; ama, bizim yerel yönetimlerimiz, gelirlerinin çok büyük bir kısmını merkezî bütçeden 
alırlar. Kendilerine yapılan bir transfer harcaması vardır. Vergi gelirlerinin belli bir bölümü, yerel 
yönetimlere aktarılır; kendi gelir kaynakları son derece sınırlıdır. Yapı böyleyken ve merkezî 
hükümet önemli ölçüde bir borçlanma geliriyle bu çarkı döndürmeye çalışıyorsa, o halde, yerel 
yönetimlere verilen borçlanma yetkisinin de merkezî yönetimin kontrolünde olması gerekir. Aksi 
takdirde, içinden çıkılmaz sonuçlarla karşı karşıya kalırız. Bunun, diğer ülkelerde örneklerini gör
dük, Arjantin'deki örneğini gördük. Arjantin ekonomisinin krize sürüklenmesinin nedeni, yerel 
yönetimlerin sınırsız bir şekilde -sınırsız derken, yani, o ekonominin kaldıramayacağı ölçüde- borç
lanması olmuştur. Belediyelere tanınan bu borçlanma olanağının -görünüşte bir olanak gibi-
yaratacağı sonuç Türkiye açısından bu olacaktır. Buna gönlümüz elvermiyor. Bu konuda Hazine 
Müsteşarlığının mutlaka yetkili olması gerekir. Hazine Müsteşarlığı bu tasarıda belirtilen sınırlar 
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dışında kamu finansman dengesini gözönünde bulundurarak borçlanma konusunda ilave sınırlar 
getirmeye ve gerekli düzenlemeler yapmaya yetkili olmalıdır. 

Tasannın katılımcılık konusundaki yaklaşımını son derece yetersiz buluyorum. Belli konular
da sivil toplum örgütlerinin görüşlerinin alınması, onlann toplantılara katılması gibi düzenlemeler 
var; ancak, bunlann yeterli olmadığını söylemek istiyorum. Hemşeri hukuku var; tasannın bir mad
desinde yer alıyor, 1580 sayılı Yasada da var. Tasanyı hemşeri hukuku yönünden değerlendir
diğimizde, mevcut, şu anda yürürlükte olan 1580 sayılı Belediye Yasasının daha ilerisinde bir an
layışı orada göremiyoruz. Hemşeriler çeşitli haklara sahiptir; ama, olması gereken, artık demok
rasinin gereği, belde halkının yönetime biraz daha doğrudan katılmasının gereği, kendilerine biraz 
daha bazı haklann tanınması gerekirdi. Örneğin, belde halkı, belli ölçülerde belediye meclisinin 
gündemini belirleme hakkına sahip olabilmeliydi. 

Yine, belde halkının, belediye meclisi kararlanna belli şekillerde toplu olarak itiraz edebilme 
hakkı olabilmeliydi. Bazı imar kararlan, çok önemli imar kararlan olabilir, belediyelerin gerçekleş
tireceği çok önemli temel yatırımlar olabilir, o kentin dokusunu, yapısını değiştirebilecek birtakım 
yatınm kararlan, imar planı kararlan olabilir. Bütün bunlarda belde halkının görüşünü almak 
gerekir. Bu konuda, örneğin bir referandum düşünülebilirdi, bunun ölçüleri tasanyla konulabilirdi. 

Yine, belde halkının belediye meclisine veya belediye başkanına güvensizlik duyduğu durum
larda, bir görevden çekilmeye çağn hakkı tanınması gibi bir hak belde halkına tanınabilirdi. Bütün 
bunlar, katılımcılığın gereği olmalıydı, gerçek anlamda bir hemşeri hukuku yaratmanın gereği ol
malıydı diye düşünüyorum; ama, tasanda bunlan göremiyoruz. 

İmar konusundaki düzenlemelere değinmek istiyorum. İmar konusu, belediyelerin en önemli 
konulanndan birisidir, daha önce merkezî yönetimdeyken 1980 sonrasında belediyelere devredilen 
en önemli yetkilerinden birisidir. Kaynak kullanmaksızın kullandığı en önemli yetki imar yetkisidir 
ve imar yetkisinin yerel yönetimlere devriyle birlikte yerel politika daha çekici hale gelmiştir, bel
de halkının daha ilgi duyduğu bir alan haline gelmiştir; ancak, bu ilgi biraz analiz edildiğinde, ilgi 
duyan kesimlerin kimler olduğuna bakıldığında, gerçekte tüm belde halkının değil de, belki belli iş 
gruplannın veya belli meslek gruplannın, belli derneklerin, belediye yönetimine ilgi duyduğunu 
görüyoruz. 

Bu tasarı, belirttiğim katılım mckanizmalan yoluyla veya referandum mekanizmalan yoluyla, 
belde halkının, yönetimde, mecliste biraz daha etkin olma olanağını getirebilirdi; onu getirmemiş
tir. 

İmar konusunda, bu yetkinin belediyelere devredilmesi yanlış mı; hayır. Anayasamız da, imar 
planı yetkisini, belde halkının müşterek mahallî ihtiyaçlanndan saymıştır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Hamzaçebi, size 2 dakikalık eksüre veriyorum; lütfen, konuşmanızı tamam

lar mısınız. 
Buyurun. 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan; teşekkür ederim. 
Belde halkına verilmeli; yani, onun yönetimi olan belediyelere bunlar verilmelidir; ama, bu uy

gulamaların, belde halkının, belediyelerin yapmış olduğu imar planı uygulamalannın Türkiye'de 
nasıl bir kentleşmeye neden olduğu da hepimizin gözü önündedir. 

Demek ki, bu mekanizmayı, yine, o beldede kontrol edecek birtakım mekanizmalan, bu sis
teme dahil etmek gerekirdi. Tasanyı, bu açıdan değerlendirdiğimizde, bu açıdan yeterli bir düzen
leme olmadığını görüyoruz. Bu, çok önemli bir konudur. Umarım, Genel Kurul görüşmeleri sırasın
da, bu eksikliği giderecek birtakım düzenlemeleri tasanya dahil etmek mümkün olabilir. 
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Belediyeler, kamu hizmeti görmektedirler. Bunun için de, vergi, resim, harç gibi birtakım gelir
leri vardır. Bu gelirler, görülen kamu hizmetinin karşılığıdır ve belediye, almış olduğu bu gelirler 
karşılığında yine bir kamu hizmeti yapacaktır. Tasarı, belediyelerin bu gelirlerinin hacz 
edilebileceğini hükme bağlamaktadır. 

Değerli arkadaşlar, belediyelerin bu gelirlerinin haczedilebilmesini bir tek noktada belki mazur 
görmek mümkün olabilir; belediyelerin yeterli ölçüde gelire kavuştukları noktada. Böyle bir durum 
var mı Türkiye'de; hayır. O halde, bu gelirlerin haczi, bu belediyelerin kamu hizmeti görememesi 
sonucunu yaratır. 

Demek ki, bu düzenlemeyle, biz, belediyelere, başının çaresine bak, demek gibi bir anlayışı 
yapmış oluyoruz. Bunu, kamu yönetimi açısından son derece yanlış buluyorum. 

Sürem bitti, sözlerimi burada bitiriyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Hamzaçebi. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
Kapsam 
MADDE 2. - Bu Kanun belediyeleri kapsar. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
Tanımlar 
MADDE 3.- Bu Kanunun uygulanmasında; 
a) Belediye: Beldenin ve belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını kar

şılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî 
özerkliğe sahip kamu tüzel kişisini, 

b) Belediyenin organları: Belediye meclisini, belediye encümenini ve belediye başkanını, 
c) Belde: Belediyesi bulunan yerleşim yerini, 
d) Mahalle: Belediye sınırları içerisinde yer alan, ortak ihtiyaç ve öncelikleri benzer özellikler 

gösteren ve sakinleri arasında komşuluk ilişkisi bulunan insanların yaşadığı idarî birimi, 
İfade eder. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına, Ankara Millet

vekili Sayın Yakup Kepenek; buyurun. (Alkışlar) 
Konuşma süreniz 15 dakika efendim. 
CHP GRUBU ADINA YAKUP KEPENEK (Ankara) - Teşekkür ederim. Daha çok alkışın ik

tidar kanadından gelmesi yalnızca gurur verir. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. 
MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Hocamızsmız... 
YAKUP KEPENEK (Devamla) - Görüşülmekte olan tasarının "Tanımlar" altbaşlıklı 3 üncü 

maddesi üzerinde hem CHP Grubu adına hem de şahsım adına söz almış bulunuyorum; hepinizi, 
saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, Belediye Yasası Tasarısı, hükümetimizin iki yıldan bu yana giriştiği kamu 
yönetiminin yeniden yapılandırılması sürecinin önemli, çok önemli bir altayağıdır, çok önemli bir 
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bölümüdür; ancak, iki yıl boyunca uğraşılmasına karşın, kamu reformu adı altında elde edilmekte 
olan sonuç, bu tasarının bir kez daha kanıtladığı gibi, sağlıklı ve ileri bir yeniden yapılanmayı elde 
etmemizden, bunu sağlamaktan oldukça uzaktır. Uygun deyimiyle, halk deyimiyle, iktidarın kamu 
yönetimi reformu altbaşlığı altında getirdikleri -halk deyimiyle, tekrar edeyim- dağ fare doğurmak
tadır anlayışını yansıtıyor, yetersiz kalıyor. 

Bu tanımlar başlığı altında, benim özellikle üzerinde durmak istediğim, kendilik kimliği, kent-
lilik bilinci ve kentlileşmedir. 

Değerli arkadaşlar, değerli milletvekilleri; belediye, kent yönetiminin temelidir ve kentlileşme -
kentleşme değil- gelişmenin, ilerlemenin önemli bir göstergesidir. Türkiye kentleri, özellikle 
1950'den bu yana, artısı ve eksisiyle, bir içgöç sorunu yaşamaktadır. Bu hızlı kentleşme, bu içgöç 
yaşama süreci, bizi göçebe toplum durumuna getirmektedir. Hani, Nazım'ın söylediği, dört nala uzak 
Asya'dan geldikten sonra da, biz, ülke içerisinde sürekli göç ediyoruz. Ancak, hemşerilik bilinci, 
kentlilik bilinci yeterince gelişememektedir; yani, çoğu insanımız, ben İstanbulluyum, ben An
karalıyım ya da Konyalıyım demekten sarfınazar etmekte ya da söylememektedir ve kendi kentlerini 
sahiplenmekten uzak durmaktadır. Bir başka anlatımla, kentlere gelenler, kentlileşenler, yabancılaş
makta, ayrı düşmekte ve kentten, yönetimden uzak kalmaktadır. Bu, nasıl sağlanır? Yani, bireyin, 
kişinin kentlileşmesi, kenti benimsemesi, kendisininmişçesine sorunlanna sahip çıkması nasıl sağ
lanır bu yasalarla? Asıl yanıt verilmesi gereken nokta budur. Bu konuda iki önemli kavram getiriliyor 
tasarıyla; bunlardan biri mahalle yönetimidir, öbürü de hemşerilik hukukudur. Ancak, her ikisinde de 
kişiye, bireye, kentliye o mahalleyi yönetme, o mahallenin yönetiminde söz sahibi olma olanağı 
verilmemektedir. Muhtarın, ihtiyar heyetinin yönettiği mahalle bir birimdir; ondan öte, mahallede 
yaşayanların, o mahallenin sorunlarına, altyapı sorunlanna, doğal çevreye, sağlık sorunlarına, çevre 
sağlığına, kültür birikimine, tarihsel birikime, yola, kanalizasyona, suya, parka ve başka şeylere sahip 
çıkmasını sağlayacak bir düzenleme bu tasanda, maalesef, yoktur. Şimdi, bu, önemli bir eksikliktir. 

Değerli arkadaşlar, bakın, Türkiye kentlerinde yaya yolu yoktur. Türkiye kentleri yaya yolu 
kullanımı bakımından, üzülerek belirteyim ki, otomobilin kişiden daha değerli olduğu bir süreci 
yaşamaktadır. Yaya yolunu kullanamazsınız. Kamuya ait otopark yerleri, İstanbul olmak üzere, her 
tarafta birilerince parsellenmiştir, yürüyemezsiniz. Bunun düzeltilmesinin yolu, yalnız ve ancak, 
mahallelinin, mahallesine, yoluna, kentine sahip çıkmasından geçer. Bu tasarı, o olanağı vermiyor. 
Asıl şikâyet edilmesi gereken noktalardan biri budur ve bu çok önemlidir. 

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU (Antalya) - Bisiklet yolu var. 
YAKUP KEPENEK (Devamla) - Sayın Çavuşoğlu, bu nokta önemlidir. 
Değerli arkadaşlar, önemli bir nokta daha var; eğer, mahalleli kendi mahallesinin yönetimine 

doğrudan doğruya kanlamıyorsa, ona bilgi vermenin, onu bilgilendirmenin, birilerinin onun adına 
katılmasının da hiçbir anlamı yoktur. 

Sayın milletvekilleri, ikinci ve çok önemli bir nokta daha var. Bilirsiniz, en doğru denetimi halk 
yapar, doğrudan halk yapar. Bu tasarılarla, belediyelere, yerel yönetimlere olağandışı olanaklar sağ
lanıyor; insangücü, insan istihdamı ve parasal, malî, ekonomik olanaklar sağlanıyor. Yıllardır 
yaşadıklarımız, özellikle 1980 sonrası yıllarda yaşananların kanıtladığı gibi, denetimle ilgili sorun
lar, kamu yönetiminin en önemli sorunlarıdır ve kamu yönetimi, özellikle belediye yönetimleri, 
kamu vicdanında, çoğu zaman rüşvetin ve yolsuzluğun kaynağı gibi görülebilmektedir. Bu tasarıy
la, o gölgeyi kaldırmanın yolu, yalnız ve ancak, mahallelinin, hemşerinin, yönetime daha çok 
katılımından geçer. Bunu sağlamak zorundayız; çünkü, ancak halk doğru denetim yapabilir, saydam 
bir yönetimin hizmet alımında, iş yapmada, ihalelerde ve başka konularda gidişin nasıl olduğunu 
denetleyebilir. Bu tasarıyla, mahalleliye, hemşeriye o olanak tanınmamaktadır, tanınması gerekirdi. 

Değerli arkadaşlar, çok daha önemli bir nokta var. Demokratik gelişmenin ulaştığı aşamalar
dan biri, her düzeyde yönetimin, özellikle de yerel yönetimin; yani, beldenin, mahallenin, yerleşme 
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biriminin, halkın kendisi tarafından doğrudan doğruya yönetimidir. Demokrasi, halkın halk tarafın
dan yönetimiyse eğer, bunun başlangıç noktası, bunun temeli, bunun ilk adımı bulunulan mahal
ledir, bulunulan kenttir, ikamet edilen yerdir; bireyin yönetime katılımının ilk basamağı oradadır. 
Birey, yerel düzeyde, mahallede yönetime katıldıkça kişilik kazanır, kimlik kazanır, demokrasi 
deneyimi kazanır ve kendisiyle ilgili konularda vesayet altında olmadığının, birilerinin kendisini 
yönetmediğinin, kendi kendini yönettiğinin bilincine vardıkça güçlenir; bireyin kimliği güçlenir, 
bireyin kişiliği güçlenir, sorunları sahiplenir, sorumluluğu sahiplenir. Bunun yolu da -tekrar edeyim-
mahallelerde bire bir mahalle yönetimine katılmaktan geçer. Bu tasarı, üzülerek belirteyim ki, bu 
olanağı da tanımamaktadır. 

Eğer kişi, öncelikle, kendisiyle ilgili konularda vesayet altında, muhtaç olan, isteyen, dilenen 
bir konumda olursa -bu istediği, bu beklediği, bu dilendiği kişi ister belediye başkanı olsun, ister 
hükümet başkanı olsun hiç fark etmez- kişilik yitimine uğrar, zayıflığına uğrar, özgür birey olarak 
gelişemez. Özgür birey olarak gelişen, hak arayan kişi, sorunlarına sahip çıktığı ölçüde kendini 
kanıtlar, kimliğini ve kişiliğini bulur. Şunu demek istiyorum: Kişiliğin güçlenmesi, bireyin özgür
leşmesi ile kente sahip çıkmasının, kentlileşmesinin "ben Çankayalıyım, ben Ankaralıyım, ben Bey-
kozluyum" diyebilmesinin yolu. bire bir yönetime katılmaktan, bire bir yönetimde bulunmaktan 
geçiyor. 

İktidar Partisi sözcüsü Sayın Ürün, konuşmasında, CHP'nin tutucu kaldığını, demokratik 
açılımlar önermediğini ileri sürdü. Bu yargı hiç de doğ-ru değildir. Asıl, burada, bu tasarıyla yapılan 
şey şu: Belediyeler güçlendi-rilmekte: ancak, mahallede, hemşeri bağlamında, düzeyinde katılım, 
yönet-me, sorumluluk üstlenme, sorgulama olanakları iyice tıkanmaktadır. Burada yapılması 
gereken, mahalleye tüzelkişiliği tanımak ve mahalleliye kendi kendini yönetme olanağını sağlamak 
olmalıydı. Hemşeri hukuku, hemşerilik ancak böyle gelişebilirdi ve bu açılım, demokratik bir açılım 
olurdu. Üzülerek belirteyim ki, bu yapılmamaktadır. 

Değerli arkadaşlar, bu yasayla, ülkenin, yalnızca beşte 4 nüfusunun yönetimiyle ilgili bir 
düzenleme yapılıyor; belediye olma olanakları büyük ölçüde daraltılıyor, sınırlandırılıyor. Oysa, 
yine. bu yasayla, eğer demokratik açılım isteniliyorsa, geriye kalan yüzde 20'lik köy kesimine de -
buna. isterseniz, kırsal kesim deyin- kendi iradeleriyle, halkın kendi oylamasıyla, halkoylamasıyla 
belediye olma olanağı tanınmalıydı. Burada, halkoylaması, belli, önemli konularda yeniden halka 
başvurma, bu işi orada sorgulama ve katılımı, demokratik katılımı sağlama yollan açılamamaktadır. 
O nedenle, tasarının gerekçesinde belirtilen -yine. Sayın Ürün'ün belirttiği- demokratik açılımların 
yapıldığı söylenemez. Bu açılımları, bu önerileri CHP yapmakta; ancak, İktidar Partisi ve İktidar 
bunlara karşı çıkmaktadır. 

Sonuç olarak şunu vurgulamama izin verin değerli arkadaşlar: Demokrasi, özgür bireylerle 
olur; kendi çıkarını, kendi geleceğini, kişiliğini, kimliğini bulan ve göçebe değil, yerleşik, hisseden, 
onu duyumsayan bireylerle olur. Türkiye kentleri, bireyini, orada ikâmet edeni, orada oturanı özüm
seyip, içselleştirip güçlü kılma, kişiliğini kazanma olanağı veren bir yönetim anlayışından bugüne 
kadar uzaktı. Korkarım, bu tasarıyla da o amaca ulaşılamayacaktır. Dilerim, tam tersi olur, tam ak
si olur; bu tasarıyla, bireyin kişiliğini bulması, kendini yönetmesi, mahallesinin, kentinin sorun
larına bire bir sahip çıkması sağlanabilir. 

Bu dilek ve isteklerle, tasarının başarılı olmasını diliyor, hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kepenek. 
Sayın milletvekilleri, 3 üncü madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Belediyenin Kuruluşu ve Sınırları 

Kuruluş 
MADDE 4.- Nüfusu 5.000 ve üzerinde olan yerleşim birimlerinde belediye kurulabilir. İl ve il

çe merkezlerinde belediye kurulması zorunludur. 
İçme ve kullanma suyu havzaları ile sit ve diğer koruma alanlarında ve meskûn sahası kurulu 

bir belediyenin sınırlarına 5.000 metreden daha yakın olan yerleşim yerlerinde belediye kurulamaz. 
Köylerin veya muhtelif köy kısımlarının birleşerek belediye kurabilmeleri için, meskûn 

sahalarının, merkez kabul edilecek yerleşim yerinin meskûn sahasına azami 5.000 metre mesafede 
bulunması ve nüfusları toplamının 5.000 ve üzerinde olması gerekir. 

Bir veya birden fazla köyün köy ihtiyar meclisinin kararı veya seçmenlerinin en az yansından bir 
fazlasının mahallin en büyük mülkî idare amirine yazılı başvurusu ya da valinin kendiliğinden buna 
gerek görmesi durumunda, valinin bildirimi üzerine, mahallî seçim kurulları, on beş gün içinde köy
de veya köy kısımlarında kayıtlı seçmenlerin oylarını alır ve sonucu bir tutanakla valiliğe bildirir. 

İşlem dosyası valinin görüşüyle birlikte İçişleri Bakanlığına gönderilir. Danıştayın görüşü 
alınarak müşterek kararname ile o yerde belediye kurulur. 

Yeni iskân nedeniyle oluşturulan ve nüfusu 5.000 ve üzerinde olan herhangi bir yerleşim yerin
de, İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine müşterek kararnameyle belediye kurulabilir. 

BAŞKAN- Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Trabzon Milletvekili Akif 
Hamzaçebi. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir)- Yaşar Tüzün konuşacak efendim. 
BAŞKAN- Şahsınız ve Grup adına toplam 15 dakikalık konuşma sürenizi birlikte kullanacak

sınız. 
Buyurun Sayın Tüzün. 
CHP GRUBU ADINA YAŞAR TÜZÜN (Bilecik)- Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 

üyeleri; görüşmekte olduğumuz Belediyeler Kanunu Tasarısının 4 üncü maddesi üzerinde şahsım 
ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle. Yüce Heyetinizi say
gıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye'de yerel yönetim sistemi, il özel idaresi, belediye ve köy olmak 
üzere üç kademelidir. Bu üç kademenin kendi aralarında, tüzel olarak herhangi bir hiyerarşik ilişki 
bulunmadığı gibi, eşgüdüm amaçlı ilişki de bulunmamaktadır. Kırdan kente kitlesel göçlerin 
sonucunda ortaya çıkan toplumdaki yapısal dönüşümler, köy muhtarlığının da önemini azaltmış, il 
özel idarelerinin yetki ve görevleri merkezî yönetimce üstlenilmiş, belediyeleri de önplana çıkar
mıştır. İl, ilçe, belediye ve büyükşehir belediye sayılarında ilkesiz olarak artış eğilimi gözlenmiştir. 
1988 yılında 67 olan il sayısı 1999'da 81'e; 693 olan ilçe sayısı 850'ye; 1 985 olan toplam belediye 
sayısı ise 3 215'e yükselmiştir. Bu artan belediye sayıları sonucunda yerel yönetimler halkın ihtiyaç
larına cevap veremez duruma gelmiş, belediyeler ise âciz duruma düşmüştür. Yerel yönetim sis
temimiz, çeşitli zamanlarda, köktenci bir biçimde yeniden düzenlenmek istenilmiş, ancak, bu 
çabalar sonuca ulaşmamıştır. 

Değerli milletvekilleri, bu düşüncelerin ışığında. 59 uncu hükümet de, yerel yönetim sistemin
de değişiklikler yapmış, geçtiğimiz hafta da İl Özel İdareleri Kanunu Tasarısını Meclisten geçirmiş. 
bugün ise Belediyeler Kanunu Tasarısını Meclise getirmiştir. Her iki kanun tasarısı da Kamu 
Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı esas alınarak hazırlanmıştır. Kamu Yönetimi Temel Kanunu 
Tasarısı pek çok hükmüyle Anayasaya aykırılık içermektedir; dolayısıyla, bugün görüştüğümüz 
Belediyeler Kanunu Tasarısının da pek çok maddesi Anayasaya aykırıdır. 
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Değerli arkadaşlar, yerel yönetimlerin temel özelliklerinden birisi, katılımcılık anlayışının yerel
de daha kolay ve etkili uygulanabilmesidir. Oysa, bu kanun tasarısında katılımcılık konusunda hiçbir 
düzenlemeye yer verilmemiştir. Bu kanun tasarısına demokratiklik açısından da baktığımızda, daha 
önce 2 000 olan nüfusun 5 000 olarak belirlendiğini görüyoruz; Türkiye'deki seçim sonuçlarına bak
tığımızda, seçime katılım oranının 2 000'in altındaki belediyelerde daha fazla olduğunu da görüyoruz. 

Yerel yönetimlerin yerelleştirilmesinde daha alt düzeye inme, seçmenle daha fazla yakınlaşma 
arayışları varken, 2 000'in altındaki belediyelerin kapatılmasını, belediye kurabilme nüfus oranının 
5 000'e çıkarılmasını anlamış değiliz. İl özel idaresi, belediye, köy kademeleri arasında dengeyi 
değiştirmeye yönelmiş olan tasarılar, öngördükleri yeni dengeyi gerekçelendirmekten uzak bir yapı 
sergilemektedir. 

Bu kanun tasarısıyla, belediyeleşmede, nüfusu 2 000'den 5 000'e, uzaklığı 500 metreden 5 000 
metreye çıkarmaktadır. Burada da, köy muhtarlıklarının yetkilerinde herhangi bir değişiklik yapıl
mamaktadır. 

Değerli milletvekilleri, nüfusu 2 000'in altında diye belediyeleri kapatıp köy statüsüne 
sokacaksınız, köy muhtarlıkları statüsünde hiçbir ama hiçbir değişiklik yapmayacaksınız, belediye 
statüsüyle çözemediğiniz sorunları köy muhtarlığı statüsüyle çözeceksiniz... Bunun anlayış kavramı 
nerede; mantık bunun neresinde değerli arkadaşlar?! Bu kanun tasarısı, bu haliyle, bırakın sorunlara 
çözüm getirmeyi, mevcut sorunları daha fazla artıracaktır. 

Belediyeleşmede 5 000 nüfus, 5 kilometre uzaklık ölçütleriyle, köy yerleşimlerinin ne 
kadarının belediye sistemine, belediye imkânlarına kavuşacağı hesaplanmamıştır. Bu ölçütler, köy
lerin büyük bir kısmını belediyeleşmeye çekecekse, ilçe köy birlikleri yeniliğinin gereksiz bir yük 
haline geleceği de açıktır. Eğer, köylerin sınırlı bir kısmı belediyeleşmeye çekilecekse, bu düzen
lemenin, yerel yönetim sistemi açısından geri adım olduğu açıkça ortadadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; belediyeleşmede, 5 000 nüfus ölçüsü, gerçekten, uygun 
nüfus büyüklüğü müdür ya da bu ölçüt neye göre belirlenmiştir? Yani, nüfusu 5 000 olacak ve bun
dan sonra kurulacak belediyelerin ölçütleri, gerçekten, neye göre belirlenmiştir? Bu tasarıda, ben, 
bunların yanıtını bulamıyorum. 

İkinci konu ise, 2 000 nüfus ölçeğinin 5 000'e çıkarılmasıdır. Türk belediyecilik sisteminin 
küçük ölçeklilik özelliğini kısa sürede değiştirerek, mevcut sorunları ortadan kaldırıp kaldır
mayacağı hiç belli değildir. 5 000 ölçeği kabul edilse bile, yeni kurulacak belediyelerde belki etkili 
olabilir; ama, eski belediyelerin sorununu ortadan kaldırmayacaktır. 

Bu kanun tasarısı hazırlanırken, mevcut belediyelerin sorunlarını ortadan kaldıracak, kalıcı 
çözümler getirecek daha önemli çözümler bulunabilirdi. Örneğin, tek tip belediye modelinden vaz
geçip, görevleri ve gelirleri bakımından yeni belediye modelleri oluşturulabilirdi. Kırsal belediye. 
kentsel belediye olarak, belde, kasaba ve kent belediyeleri aşamalı bir şekilde oluşabilirdi. Turizm 
gelişmesine açık belediyelere farklı yaklaşılabilirdi. Bu belediyelere, birbirlerinden farklı kuruluş, 
gelir, görev ve çalışma imkânı sağlansaydı çok daha iyi olurdu diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlar, bundan sonraki maddelerde de oldukça fazla konuşacağız; ancak, Tür
kiye'nin nüfusunun yüzde 70'i, belediye sınırları içerisinde yaşıyor. Özellikle, 1980 sonrası, gerek 
belediye birlikleri gerekse belediyeler, Belediye Kanununun çıkması için her türlü organizasyonu 
ve oluşumu yapmışlardır. Özellikle, İçişleri Bakanlığımıza bağlı Mahallî İdareler Genel Müdür
lüğünün büyük katkılarıyla, Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliğinde, Akdeniz Belediyeler 
Birliğinde, Konya Belediyeler Birliğinde bu tasarı yıllarca tartışılmıştır ve 3 215 belediye baş
kanının bizden beklediği reform niteliğindeki bu tasarı, maalesef, gerçekleşmemiştir. 3 215 
belediyenin temsil ettiği Türkiye'nin yüzde 70'i. yani, 50 000 000'a yakın vatandaşımız belediye 
sınırları içerisinde yaşarken, belediye sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımızın da beklentisini 
bu kanun gerçekleştirmemiştir. 
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Değerli arkadaşlar, bugüne kadar, 22 nci Dönemde, bu Parlamentoda birçok kanun çıkardık. 
Bana göre, Türkiye nüfusunu birinci derecede etkileyen en önemli kanunu, bu Belediye Kanunu 
olarak görüyorum. Oysa, nüfusun yüzde 70'ini etkileyen bu kanunun, çok daha kapsamlı, çok daha 
beklentilere cevap verebilecek durumda olması gerekirdi diye düşünüyorum. 

Bu kanun, Adalet ve Kalkınma Partisinin değerli üyelerinin katkısıyla geçecektir; ama, bu par
tinin içerisinde de, geçmişte belediye başkanlığı yapmış, belediye meclis üyeliği yapmış, il genel mec
lisi üyeliği yapmış çok değerli arkadaşlarım var. Bunların da, özellikle Sayın Başbakanımızın da bu 
kanunun içerisinde yıllarca mücadele ettiğini çok açık şekilde biliyorum. Geçmişte, Marmara ve 
Boğazları Belediyeler Birliğinde birlikte görev yaptık, bu kanun tasarısını hep birlikte değerlendirdik, 
eleştirdik. İnanıyorum ki, Sayın Başbakan da bu kanun tasarısında yetersizlikler olduğunu görüyordur. 
3 215 belediye başkanının ve Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan 50 000 000 insanımızın beklentisine 
cevap verebilecek düzenlemelerin önümüzdeki günlerde yapılmasını, inşallah, umut ediyorum. 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyor ve Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Tüzün. 
Sayın milletvekilleri, 4 üncü madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum: 
Sınırların tespiti 
MADDE 5.- Yeni kurulan bir belediyenin sınırları, kuruluşu izleyen altı ay içinde aşağıdaki 

şekilde tespit edilir: 
a) Eskiden beri beldeye ait sayılan tarla, bağ, bahçe, çayır, mera, otlak, yaylak, zeytinlik, 

palamutluk, fundalık gibi yerler ile kumsal ve plajlar belediye sınırı içine alınır. 
b) Belediye sınırlarını dere, tepe, yol gibi belirli ve sabit noktalardan geçirmek esastır. Bunun 

mümkün olmaması durumunda, sınır düz olarak çizilir ve işaretlerle belirtilir 
c) Belediyenin sınırları içinde kalan ve eskiden beri komşu belde veya köy halkı tarafından 

yararlanılan yayla, çayır, mera, koru, kaynak ve mesirelik gibi yerlerden geleneksel yararlanma hak
ları devam eder. Bu haklar için sınır kâğıdına şerh konulur. 

d) Çizilen sınırların geçtiği yerlerin bilinen adları sınır kâğıdına yazılır. Ayrıca yetkili fen 
elemanı tarafından düzenlenen kroki sınır tespit tutanağına eklenir. 

BAŞKAN - 5 inci madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına, Balıkesir 
Milletvekili Sayın Orhan Sür; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Sür, sürenizi birleştiriyorum. 
CHP GRUBU ADINA ORHAN SÜR (Balıkesir) - Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 616 sıra sayılı Belediyeler Kanunu 

Tasarısının 5 inci maddesi hakkında, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsım adına söz almış 
bulunuyorum; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Çok değerli arkadaşlarım, 3 Kasımdan bu yana oldukça uzun bir süre geçti ve 3 Kasımdan bu 
yana çok sayıda yasayı, bu kürsüde konuştuk, tartıştık. Bir kısmı, yargıdan, Anayasa Mahkemesin
den geri döndü, bir kısmı, Cumhurbaşkanımız tarafından bize iade edildi; ama, çok şeyi. burada, 
sizlerle paylaşmaya çalıştık. 

Şimdi, yine, burada, ülkemizi ve ülkemizde yaşayan insanlarımızın çok büyük bir bölümünü 
ilgilendiren bir tasarı hakkında görüşmeler yapıyoruz, belediyelerimizi ve belediyelerimizin sınır
ları içerisinde yaşayan yaklaşık 50 000 000 insanımızı ilgilendiren bir tasarıyı tartışıyoruz. Elbette, 
2004 yılının bugünlerini yaşarken, bu Yüce Meclisin çıkaracağı yasanın 1930'lu yıllarda, o günün 
koşullarında yapılmış olan yasanın çok ilerisinde olması gerekir. 
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AHMET YENİ (Samsun) - Zaten ilerisinde. 
ORHAN SÜR (Devamla) - Zaten, Sayın Bakanımız da, çeşitli vesilelerle, bu tasannın ve 

bunun paralelindeki tasarıların reform yasaları olduğunu ve reform niteliğinde olduğunu devamlı 
yineliyor. 

Değerli arkadaşlanm, gerçekten, bu ülkenin reform yasalarına gereksinimi var; gerçekten, 
belediyelerimizin, reform yasasına gereksinimi var. İçimizde, çok sayıda, belediye başkanlığı yap
mış, belediye meclis üyeliği yapmış arkadaşımız var. Bir araya geldiğimizde, her zaman 
konuşuyoruz; 1930'lu yıllardan kalan bir yasayla bu ülkede belediye idare edilir mi diyoruz. Ger
çekten doğru. O zaman, bu Yüce Meclisin görevi, 2004'e yakışır, 2004'teki dünya gerçeklerini ve 
bundan sonraki dönemi de planlayabilecek bir yasayı bu Meclisten geçirmektir. 

Bu tasannın görüşülmesine başlanıldığında, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına konuşan 
değerli arkadaşım, bu taşandaki birçok maddenin, 1930'lu yıllarda çıkan 1580 sayılı Yasanın 
gerisine düştüğünü ifade etti ve maalesef, Adalet ve Kalkınma Partili bazı arkadaşlanm da, bu 
ifadeyi "1580'i mi savunuyorsunuz" şeklinde yorumladılar. 

Değerli arkadaşlarım, lütfen, sapla samanı birbirine karıştırmayalım; kimse 1580'i savun
muyor. Elbette, hepimiz, 1580'den çok daha güzel bir yasanın bu Meclisten çıkmasını ve Türk Hal
kına, belediye sınırları içerisinde yaşayan Türk Halkına bu yasanın hizmet vermesini istiyoruz ve 
bu amaçla da, burada, çalışma, emek, ter akıtıyoruz. 

Değerli arkadaşlar, şimdi, yasanın bütününü incelediğimizde, çok ilginç gerçeklerle kar
şılaşıyoruz. Bundan yaklaşık altı ay kadar önce, yine bu kürsüden, nüfusu 2 000'in altındaki 
belediyelerin kapatılmasını tartıştık; Cumhurbaşkanımızdan geri döndü. Şimdi, bakıyoruz, bu sayı 
5 000 nüfusa çıktı, yeni belediye kurulma sayısı 5 000 nüfusa çıktı. O gün, o yasayı tartışırken, 
kapatılan belediyelerin mallannın ve mülklerinin nereye devredileceği konusunda, size, buradan, 
gerekli uyanlarda bulunduk; ama, dinlemediniz. Özel idareye devrediliyordu; bugün, bakıyorum, 
aradan altı ay geçmiş, değişmiş düşünce; artık, köy mülkiyetinde kalıyor, muhtarlara kalıyor. 

Değerli arkadaşlarım, bakın, muhtarlara kalıyor. Doğrusu bu; ama, gönül şunu istiyor; biraz ön
ce ifade ettim -3 Kasımdan bu yana onsekiz ondokuz ay geçti- böyle, sayısal çoğunluğu olan bir ik
tidarın, her altı ayda bir karar değiştirme hakkı yoktur, altı ay önce çıkardığı yasayı bu şekilde değiş
tirme hakkı yoktur; belli bir program yapmalısınız, belli bir çalışma yapmalısınız, o çalışma doğrul
tusunda, sırayla, yasaları buraya getirmelisiniz ve o yasalar, birbirlerini tamamlayıcı yasalar ol
malıdır. Yani, altı ay önce çıkan o yasa kabul edilseydi, bugün ne olacaktı, değiştirecek miydik? İş
te, bunu anlatmaya çalışıyorum size. Yani, buralardan sizlere söylemeye çahştıklanmızı, muhalefet 
olarak sizlere yapmaya çalıştığımız uyarıları lütfen dikkate alırsanız, bu hatalara düşmemiş oluruz 
diye düşünüyorum. (AK Parti sıralarından gürültüler) 

İşte, öneriyoruz arkadaşlar. 
ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elazığ) - Bundan sonra alırız. 
ORHAN SÜR (Devamla) - Bundan sonra alacaksınız... Peki; teşekkür ediyoruz. 
Değerli arkadaşlarım, elbette, konuşmak için söz aldığım yasa maddesi üzerinde de düşün

celerimi birkaç kelimeyle belirtmek istiyorum. Konuşmamın bir bölümünde ifade ettiğim gibi, Cum
huriyet Halk Partisi Grubu adına konuşan arkadaşım, bazı maddelerin 1580'in gerisinde olduğunu söy
ledi; bu madde çok tipik bir örnektir; maalesef, 1580'in gerisinde. Maalesef gerisinde diyorum; neden 
mi gerisinde... Maddenin satırlannı teker teker 1580'le karşılaştırdım. Bakın, (a) bendine kumsallan 
ve plajlan eklemişiz. Doğru bir yaklaşım. O çağda, 1930'larda, kumsallar ve plajlar belki çok önemli 
değildi; ama, şimdi, belediyelerimiz için bunlar çok önemli. Şimdi, (b) bendine geliyonım; (b) ben
dine geldiğimde, bir teknik eleman olarak, gerçekten, üzülüyorum. Şimdi, sınırların belirlenmesinde, 
1930 yılında 1580 sayılı yasa çıkanlırken, sabit nokta için "eğer, sabit bir nokta bulunamadıysa, taş 
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dikilir" diyor. 2004 yılına geliyoruz ve biliyor musunuz ne diyor; "düz bir hat çizilir, işaretlerle belir
lenir." Bunun ne demek olduğunu bana bir tarif eder misiniz; nasıl bir düz hat çiziyorsunuz da, işaret
lerle belirliyorsunuz? Yine, 1930'lu yıllarda, bu ülkede, haritacılık sektörü daha gelişmemişken, bu ül
kenin hiçbir belediyesinde harita mühendisi çalışmazken, bu ülkenin kamu kurumlannda harita 
mühendisi yokken, 1580 sayılı yasada deniliyor ki "belediye sınırlarının haritası yapılır." 2004 yılına 
geliyoruz, buraya getirilen tasarıda ne deniliyor; "fen elemanınca kroki çizilir" deniliyor. 

Değerli arkadaşlarım, belediyecilik teknik bir iştir. Bu yasa tasarısını hazırlayan arkadaş
larımız. kroki ile harita arasındaki farkı eğer hâlâ öğrenemedilerse, bu belediyeciliği de bıraksınlar. 
Hele hele. dünyada, haritacılık konusunda ön sıralarda olan bir ülkenin teknik elemanlarına bu bir 
hakarettir. Yani. hâlâ kroki çizerek mi belediye sınırlarını belirleyeceğiz?! Bu mu çağdaşlık, bu mu 
bilme?! Bu mu. ülkenin dünyada söz sahibi olduğu konulardaki bilgi birikimine saygı göstermek?! 

Değerli arkadaşlarım... 
MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli)- Ne yapalım? 
ORHAN SÜR (Devamla)- Çok kolay. Önerim var. Bir değişiklik önergesi sunduk. Şunu 

diyoruz değerli arkadaşlarım: Şu anda Türkiye'de haritacılık çok gelişmiş bir durumda. Eğer biz 
belediyelerimizin sınırlarını belirtmek istiyorsak, bunu. gerçekten bir haritayla ve köşe noktalarının 
koordinatlarını da yazarak bir haritayla belirtemek zorundayız. Eğer belediye sinirlarinın köşelerini, 
kırık noktalarının koordinatlarını hesaplarsanız ve bir yere koyarsanız hiçbir zaman ihtilaf çıkmaz, 
hiçbir zaman bu konuda tartışma olmaz. Yani, köy sınırlarının, belediye sınırlarının hangi konular
da tartışmalara neden olduğunu, bu işlerle ilgilenen arkadaşlarım bilir. (A) tepesinin tarifi Ahmet'e 
göre farklıdır, Mehmet'e göre farklıdır; (A) çeşmesi, (B) deresi farklı farklı yorumlanabilir. O 
nedenle, ben. hâlâ 1800'lü, 1900'lü yıllardan kalma yöntemlerle, bilmem ne deresinden bilmem 
nereye giden hatlarla, şuradan şuraya giden hatlarla belediye sınırını tespit etmenin 2004 yılındaki 
Türkiye Büyük Millet Meclisinden çıkacak bir yasaya yakışmadığı düşüncesindeyim. 

Yine. 1930'lu yıllarda bu yasayı yapanlar, belediye sınırlarının tespitinde bazı yerlerin nizalı 
olabileceğini, komşu köylerle, komşu belediyelerle bazı yerlerde niza olabileceğini düşünmüşler ve 
demişler ki: "Bu nizalı yerler haritaların içinde işaretlenir." Şimdi bizde bu da yok. Sayın Bakanım 
diyor ki: "Biz bunları çok basite indirgedik, engelleri kaldırdık." Ama, engelleri kaldırırken 
doğabilecek sorunları da gözönüne almak zorundayız. 

O nedenle, değerli arkadaşlarım, eğer bir şey yapıyorsak, eğer bu Mecliste bir emek sarf 
ederek, bu ülkenin bizlere aktardığı kaynaklan burada harcayarak bir şeyler yapmaya çalışıyorsak, 
hiç olmazsa düzgün yapalım, hiç olmazsa bilime, tekniğe uyarak ve geleceği planlayarak güzel bir 
yasa tasarısını buraya getirelim, buradan güzel bir yasa çıkaralım ve hepimiz de o yasayla övünelim. 
Bizim amacımız bu Cumhuriyet Halk Partisi olarak: yoksa, bizlerin 1580 sayılı Yasayı savun
duğumuz, onunla bu ülkeyi idare etmeye devam edelim gibi bir düşüncemiz yok. 

Ben. bu duygularla, biraz sonra Sayın Başkanımız tarafından okutulacak olan değişiklik öner
gemizin de kabul edilerek, bu tasarının yasalaşmasına katkıda bulunmak istiyorum. 

Yüce Meclisi, bu duygularla, saygıyla selamlıyorum. 
Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Sür. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerinde 1 önerge vardır; önergeyi okutup işleme alacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 616 sıra sayılı kanun tasarısının 5 inci maddesinin (d) bendinin son cüm

lesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
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"Aynca yetkili harita ve kadastro mühendisi tarafından düzenlenen koordinatlı harita, sınır tes
pit tutanağına eklenir." 

Orhan Sür Erdal Karademir Ali Rıza Bodur 
Balıkesir İzmir İzmir 

Ali Dinçer Nadir Saraç 
Bursa Zonguldak 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Sayın Baş

kan, takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılmıyoruz efendim. 
ORHAN SÜR (Balıkesir) - Gerekçe okunsun Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum : 
Gerekçe : 
Gelişmiş ülkelerde mühendislik hizmetleri yetki ve sorumluluk anlamında kendi meslek ve uz-

manlan tarafından yerine getirilmektedir. Maddede tanımlanan görev, harita ve kadastro mühendis
lerinin görev sorumluluk alanına girdiğinden, hizmetin doğru ve sağlıklı olarak yerine getirilebil
mesi için bu bir zorunluluktur. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Komisyonun takdire bıraktığı, Hükümetin katılmadığı öner
geyi oylannıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

5 inci maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Sınırlann kesinleşmesi 
MADDE 6.- Belediye sınırlan, belediye meclisinin karan ve kaymakamın görüşü üzerine 

valinin onayı ile kesinlesin 
Kesinleşen sınırlar, valilikçe yerinde uygulanmak suretiyle taraflara gösterilir ve durum bir 

tutanakla belirlenir. Kesinleşen sınır kararlan ile dayanağı olan belgelerin birer örneği; 
belediyesine, mahallî tapu dairesine, il özel idaresine ve o yerin mülkî idare amirine gönderilir. 

Kesinleşen sınırlar zorunlu nedenler olmadıkça beş yıl süre ile değiştirilemez. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
6 ncı maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum : 
Sınır uyuşmazlıklannın çözümü 
MADDE 7.- Bir il dahilindeki beldeler veya köyler arasında sınır uyuşmazlığı çıkması halinde 

ilgili belediye meclisi ve köy ihtiyar meclisi ile kaymakamın görüşleri otuz gün süre verilerek is
tenir. Vali, bu görüşleri değerlendirerek sınır uyuşmazlığını karara bağlar. Büyükşehir belediyesi 
sınırlan içinde kalan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin sınır değişikliklerinde büyükşehir belediyesi 
meclisinin de görüşü alınır. 

İl ve ilçe sınırlannm değiştirilmesini gerektirecek sınır uyuşmazlıklannda, 10. 6. 1949 tarihli 
ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteği?.. Yok. 
7 nci maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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8 inci maddeyi okutuyorum : 
Birleşme ve katılmalar 
MADDE 8. - Bir belde veya köyün veya bunların bazı kısımlarının meskun sahasının, komşu 

bir beldenin meskun sahası ile birleşmesi halinde, iltihak olunacak belde sakinlerinin oylarına baş
vurulmaksızın, katılmak isteyen köy veya belde veya bunların kısımlarında yapılan oy verme 
sonucuna ait evrak, valilikçe iltihak olunacak belediyeye gönderilir. Belediye meclisi evrakın geli
şinden itibaren otuz gün içerisinde istek hakkındaki kararını verir. Belediye meclisinin kabulüyle 
katılım gerçekleşir. Katılma talebinin belediye meclisi tarafından reddi durumunda, kararın tebliğin
den itibaren on beş gün içinde istek sahiplerinin itirazı üzerine, valinin görüşüyle birlikte dosya, 
İçişleri Bakanlığı tarafından görüşü alınmak üzere Danıştaya gönderilir. Danıştayın görüşü üzerine 
4 üncü maddedeki usule göre işlem tamamlanır. 

Belde, köy veya bunların bazı kısımlarının meskun sahaları arasında 5.000 metre ve altında 
mesafe bulunması, birleşmiş sayılmalarına yeterlidir. 

Bir beldenin bazı kısımlarının komşu bir beldeye katılmasında, belde nüfusunun 5.000'den 
aşağı düşmemesi şarttır. 

Bu madde uyarınca gerçekleşen katılmalarda, iltihak olunan belde ile bazı kısımları veya tümü 
iltihak olan köy veya belde arasında; taşınır ve taşınmaz mal, hak, alacak ve borçların devri ve pay
laşımı, aralarında düzenlenecek protokolle belirlenir. 

Birleşme ve katılma işlemlerinde bu maddede düzenlenmeyen hususlarda 4 üncü madde hük
müne göre işlem yapılır. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsı adına, Kırklareli Millet
vekili Mehmet Siyam Kesimoğlu. 

Sürenizi birleştirdim; buyurun efendim. 
CHP GRUBU ADINA MEHMET S. KESİMOĞLU (Kırklareli) - Sayın Başkan, sayın millet

vekilleri; Belediyeler Kanunu Tasarısının 8 inci maddesi üzerinde görüşlerimi Yüce Heyetinizle 
paylaşmak üzere. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsım adına söz almış bulunuyorum; Yüce 
Heyetinizi, sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

Görüştüğümüz madde, belediyelerin birleşme ve ayrılma usullerini düzenlemektedir. Mad
dedeki en çarpıcı olan nokta, ayrılma ve birleşmelerde, halk rızasının tek yönlü aranmasıdır; ayrıl
mak isteyenlerin görüşüne başvurulmakta; ama, birleşmeyi kabul edecek olan belediye halkının 
görüşüne başvurulmamaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bu maddenin uygulanmaya başlanmasıyla birlikte nasıl işleyeceğini siz
lerle paylaşmak istiyorum. Madde gereğince, bir köyde yaşayanlar, yapılacak olan bir oylamaya 
katılarak, belediye tüzelkişiliğine katılmak isteyip istemediklerine dair görüşlerini ortaya koyacak
lardır; ya da belediye sınırları içerisinde bir mahallede oturanlar, yapılacak olan oylama sonucunda, 
komşu belediyeye katılıp katılmama konusunda karar vereceklerdir. Bu oylama sonuçları, iltihak 
olunacak belediye meclisi tarafından görüşülecek ve eğer meclis olumlu görüş verirse, başka bir 
belediye sınırları içerisindeki mahalle ya da tüzelkişiliği olan bir köy, belediye sınırları içerisine 
alınacaktır. Belediye meclisi, kendisine katılmak isteyen mahalle ya da köye onay vermezse, vali ve 
Danıştay görüşü doğrultusunda, İçişleri Bakanlığı tarafından bağlayıcı karar alınacaktır. Görüş
tüğümüz maddede ve tasarının özünde amaçlanan, tüzelkişiliğin sona erdirilmesi ya da birleşmeler 
yoluyla belediyelerin sayısının azaltılmasıdır. 

Seçimlerden hemen önce, 2000 yılı nüfus sayımına göre nüfusu 2 000'in altında olan 340 
belediyenin tüzelkişiliğinin sona erdirilmesi ve Denizli Belediyesinin sınırlarının düzenlenmesiyle 
ilgili. AKP İktidarının yargıdan dönen girişimleri, belediye sayısının azaltılmak istenildiğini ortaya 

- 5 5 -



T.B.M.M. B: 109 1 .7 .2004 0 : 1 

koymaktadır.-Bu yöndeki girişimlere, son zamanlarda kapatılmak istenilen adliye mahkemeleri de 
eklenmiştir. 

Yerel seçimlerde "yerel kalkınma başlıyor" sloganıyla, yerel yönetim birimlerini güçlendirmek 
üzere yola çıktığını iddia eden AKP İktidarının, aslında, yerel yönetimleri küçültmek, sayılarını 
azaltmak arzusunda olduğunu, daha önceki uygulamaları ve yasa tasarısı açıkça göstermektedir. 

Belediyelerin tüzelkişiliklerini sona erdirme girişimlerinin önemli sosyal ve siyasal sorun 
yarattığını daha önceki deneyimlerinden anlayan AKP İktidarı, sorunu hafifletmek için, belediye ya 
da köylerin birleşerek yeni belediyeler oluşturmalarını kolaylaştırmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, belediye tüzelkişiliği kazanmak için, nüfus kriterinin yükseltilmesi 
sonucunda, daha önce belediyelerde kentli olarak yaşayan halk, köylülüğe mahkûm olacaktır. 

Nisan 1999 seçimine göre, belediyelerin yüzde 67'sinin nüfusu 5 000'den daha azdır. Bu 
belediyelerde yaşayan ve belediyeli nüfusun yüzde 12'sini oluşturan 5 600 000 kişi, kentli olmak
tan çıkarak köylü olma riskiyle karşı karşıyadır. 

Hükümet tarafından yapılan açıklamalarda, nüfusu 5 000'in altındaki belediyelerin tüzelkişilik
lerinin sona erdirilmeyeceği açıklanmıştır. Ancak, görüştüğümüz tasarının yasalaşması durumunda, 
nüfusu 5 000'den az olan belediyelerin tüzelkişilikleri tehdit altına girmektedir. Bu durumdaki 
belediyeler, Demokles'in kılıcı altında ve her gün kapatılma korkusu içerisinde yaşayacaklardır. 

Nüfusu 5 000'in altındaki belediye tüzelkişiliklerinin ortadan kaldırılması durumunda, köyleş
me oranı artacaktır. Daha önce belediye hizmetlerine sahip yerlere, köy tüzelkişiliğiyle hizmet 
götürülecektir. 

Oysa, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, yurttaşların her yerleşme biriminde çağdaş bir 
yaşam sürme ve yönetime katılma hakkının olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, tüm Türkiye'yi 
belediyeye dönüştürmeyi hedefliyoruz. Tasarı, biraz önce belirttiğim gibi, tam tersi bir anlayışa 
sahiptir. Görüştüğümüz madde yoluyla, birçok belediye ya da köy, başka belediyelerle birleşmeye 
zorlanacaktır; bu yolla, belediyeler, hukukî olarak kapatılmamış, ancak birleştirilmiş olacaktır. Bu 
birleştirmelerin hedefi, AKP İktidarınca açıklandığı ve genel gerekçede belirtildiği gibi, ölçek 
ekonomisinden yararlanmak, verimlilik ve etkinliği sağlamaktır. Ne yazık ki, şu ana kadar, AKP İk
tidarı tarafından getirilen birçok kanun tasarısında olduğu gibi bu tasanda ve üzerinde görüş
tüğümüz maddede, maliyet tasarrufu ve verimlilik için demokrasi ve hakkaniyet gözardı edilmek
tedir, etkinlik ve etkililik için halk görüşü feda edilmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüştüğümüz maddede, bir belediyeyle birleşmek isteyen 
köy ya da mahalle sakinlerinin oylarına başvurulmakta; ancak, birleşecekleri belediye sakinlerine bu 
konuda söz hakkı verilmemektedir. Birleşmeyle ilgili kararı, onlar yerine, ilgili belediye meclisleri 
verecektir. Her ne kadar belediye meclis üyeleri o belediyede yaşayanları temsil etse de, yeni bir köy 
ya da mahallenin belediye sınırları içine alınması son derece önemli bir karardır. Bu konuda, muhak
kak, iltihak olunacak belediye sakinlerinin de görüşünün alınması yerinde bir karar olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, aslında, yapılan düzenleme, 1580 sayılı Belediye Kanununun 1960 yılın
da değiştirilen 7 nci maddesinden çok farklılık getirmemektedir. Yürürlükte olan madde gereğince, 
birleşme ve ayrılmalarda, yalnızca birleşmek isteyenlerin görüşü sorulmaktadır. Aradan geçen kırk-
dört yıl içerisinde, demokratikleşme ve halkın katılımı konusunda dünyada ve ülkemizde dev adım
lar atılmıştır; ancak, bunları görmezden gelerek bu tek yönlü görüş sorma uygulamasına devam 
edemeyiz. Unutulmamalıdır ki, yerel yönetim özerkliği, yerel yönetim varlığına ya da kaldırıl
masına yerel halkın karar vermesini gerektirir. İltihak olunacak belde sakinlerinin görüşünün alın
maması, bu temel ilkenin ihlali anlamına gelmektedir. 

Yerel yönetim birimlerinin birleşme ve ayrılmalarında temel kural, taraf toplulukların rıza gös
termesidir. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartının 5 inci maddesinde aynen şöyle deniliyor: 
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"Yerel yönetimlerin sınırlarında, mevzuatın el verdiği durumlarda ve mümkünse bir referandum 
yoluyla ilgili yerel topluluklara önceden danışılmadan değişiklik yapılamaz." Türkiye, içhukukunda 
bu maddeye saygılıdır ve Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartında yer alan 5 inci maddeye çekin
ce koymamıştır. Tasarıda, iltihak olunacak belde sakinlerinin oylarına başvurulmadan belde sınır
larında değişiklik yapılması, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartına da uygun düşmemektedir; 
hatta, bu şarta göre, belediyenin bir mahallesinde oturanların komşu belediyeye katılmak istemeleri 
durumunda, hem katılmak ve hem de ayrılmak istedikleri belediyelerde yaşayanların görüşlerinin 
alınması gerekir. Ancak, görüştüğümüz madde, yalnızca iltihak olmak isteyen mahalle sakinlerinin 
görüşlerinin alınmasını zorunlu kılmaktadır; oysa, bir mahalle veya bir köyün belediyeyle birleşmesi, 
o belediyede yaşayanlara birtakım yeni yükler getirecektir; belediyenin zaten sınırlı olan malî kay
nakları, yeni katılan mahalle ya da köylere aktarılmaya başlanacaktır. Örneğin, az sayıdaki belediye 
otobüsünden az kişi yararlanmak durumunda kalacak ve duraklarda bekleme süresi artacaktır. Hiç 
kuşkusuz, bu birleşmeler, belediye sakinlerine birtakım faydalar sağlayabilir; bu nedenle, birleşme 
halk tarafından da istenebilir. Önemli olan, halkın iradesini saptamaktır. Bunun için de katılmayı 
kabul edecek olan belediyenin sakinlerinin görüşünün alınması gerekir. 

Unutulmamalıdır ki, katılım anlayışı, yerelde daha kolay ve daha etkili uygulanabilir. Yerel 
yönetimler, demokrasinin öngördüğü yaşama geçilmesi açısından elverişli yapılardır. Katılma, 
bireylerin, kamu politikalarının belirlenmesi, uygulanması ve denetlenmesi süreçlerinde yer al
malarını gerektirir. Hiç kuşkusuz, bir belediyenin, diğer bir belediyenin mahallesi ya da köyüyle bir
leşmesi, kaynak dağılımını belirleyecek süreçleri doğrudan etkileyecektir. Bu nedenle, iltihakı 
kabul edecek belediyede yaşayanların da oylarına başvurulmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüştüğümüz maddeyle ilgili diğer önemli bir konu, 
Danıştayın işleviyle ilgilidir. Yürürlükteki 1580 sayılı Belediye Kanununun 7 nci maddesi, ayrılma 
ve birleşme sürecinde Danıştay kararı alınmasını ve Cumhurbaşkanının tasdikini hükme bağlamak
tadır. Görüştüğümüz maddede ise. Danıştay kararı yerine Danıştayın görüşü alınmaktadır. Bu 
düzenleme, Danıştayın süreçteki ağırlığını azaltmaktadır. Tasarıda böyle bir düzenlemeye gidil
mesinin sebebi geçmişte Danıştayın, bazı belediyelerin kurulmasını engellemiş olmasıyla açık
lanabilir. Mevcut durumda yasal gereklilikler karşılanmadığı için. Danıştayın olumsuz karar ver
mesi durumunda belediye kurma süreci o noktada sona ermekte, Cumhurbaşkanının tasdikine 
sunulacak bir tasarruf da kalmamaktadır. Sonuçta, yasanın aradığı yeterlilik koşullarını taşımayan 
bir belediyenin kurulması baştan önlenmektedir. Oysa, görüş, bir hazırlık işlemi olmadığı için, 
Danıştayın aksi yöndeki yorumuna rağmen, müşterek kararnameyle belediye kurulabilecektir. Müş
terek kararnamenin iptali için dava açılması durumunda, daha önce olumsuz görüş bildirmiş yargı 
organı, büyük olasılıkla, belediye birleşimini ya da kurulmasını iptal edecektir. Bu kararın uygulan
masından etkilenecek olan halk, yaşadıkları yerin hukukî durumunun sık sık değişmesinden huzur
suz olacak,bürokrasi ve hükümete olan güveni de zedelenecektir. 

Sayın milletvekilleri, üzerinde durmak istediğim son nokta, ayrılma ve birleşmelerde personel. 
kadro, taşınır ve taşınmaz malların, hak ve borçlarla ilgili durumun, birleşenler arasında protokolle 
düzenlenmesi konusudur. Tasarı metninin hükümet tarafından gönderilen halinde, bakanlık tarafın
dan çıkarılacak bir yönetmelikle bu durumun belirlenmesi öngörülüyordu. Müzakere yoluyla yerel 
yönetimlerin mal ve personel paylaşımı konusunda uzlaşmaya varmalarının öngörülmesi, tasarıya 
sonradan getirilen demokratik bir açılımdır. Bakanlığın çıkaracağı yönetmeliğin yerine, birleşecek 
olan yerel yönetim birimlerinin mal ve personel durumlarıyla ilgili kararları kendi iradeleriyle al
maları olumlu bir adımdır; ancak, oluşacak olan itirazların giderilmesi ve yargıya gidilmesi 
durumunda belirsizliğin önlenmesi için belirli kuralların saptanması yararlı olacaktır. 

Bir beldenin bazı kısımlarının ayrılarak ayrı bir belde haline gelmesi durumunda oluşacak olan 
iki belediyeden her birinin ne kadar mal ve personele sahip olacağı, daha önceki borçların ne 
kadarını üstlenecekleri konularında taraflarca uzlaşma sağlanamayabilir. Bu durumu açıklığa 
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kavuşturacak bir düzenlemenin görüştüğümüz tasarıda yer alması, ileride çıkabilecek bu tür belir
sizlikleri de ortadan kaldıracaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; maddede yapılacak küçük bir düzenlemeyle, konuşmam
da ifade ettiğim sorunların giderilmesi olasıdır. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ve demok
rasinin bir gereği olarak, birleşme durumlarında, yalnızca birleşmek isteyenlerin değil, birleşmeyi 
kabul edenlerin de görüşlerinin sorulması maddeye eklenilmelidir. Danıştayın mevcut işlevi 
korunarak, görüş bildirmesi yerine, karar alması sağlanılmalıdır. 

Bu önerilerimizin dikkate alınacağı umuduyla Yüce Heyetinize teşekkür ediyor, bir kez daha, 
sevgi ve saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kesimoğlu. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerinde 1 adet önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 616 sıra sayılı Belediye Kanunu Tasarısının 8 inci maddesinin birinci 

fıkrasında yer alan "iltihak olunacak belde sakinlerinin oylarına başvurulmaksızın" ibaresinin mad
de metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Bülent Baratalı Türkân Miçooğulları Ali Kemal Kumkumoğlu 
İzmir İzmir İstanbul 

M. Akif Hamzaçebi Mehmet Küçükaşık 
Trabzon Bursa 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Sayın Baş

kan. katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılmıyoruz efendim. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum : 
Gerekçe : 
Tasarının 8 inci maddesinin birinci fıkrasında "...iltihak olunacak belde sakinlerinin oylarına 

başvurulmaksızın" ifadesine yer verilmiştir. 
Bilindiği üzere, 1988 yılında Türkiye tarafından imzalanan Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik 

Şartı. 1991 yılında bazı çekinceler ile 3723 sayılı Yasayla onaylanmıştır. Avrupa Yerel Yönetimler 
Özerklik Şanının Türkiye tarafından da benimsenen "Yerel Yönetim Sınırlarının Korunması" baş
lığını taşıyan 5 inci maddesi aynen şöyledir: 

"Yerel yönetimlerin sınırlarında, mevzuatın elverdiği durumlarda ve mümkünse bir referandum 
yoluyla ilgili yerel topluluklara önceden danışılmadan değişiklik yapılamaz." Tasarıda iltihak 
olunacak belde sakinlerinin oylarına başvurulmadan belde sınırlarında değişiklik yapılması, 
usulüne göre yürürlüğe konulmuş olan mezkûr milletlerarası anlaşmaya ve dolayısıyla "ahde vefa" 
ilkesine aykırı olduğu için Anayasanın 90 inci maddesine aykırıdır. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri. Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı önergeyi oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum : 
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Mahalle ve yönetimi 
MADDE 9.- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir. 
Belediye sınırları içinde mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının 

tespiti ve değiştirilmesi, belediye meclisinin kararı ve kaymakamın görüşü üzerine valinin onayı ile 
olur. 

Muhtar, mahalle sakinlerinin gönüllü katılımıyla ortak ihtiyaçları belirlemek, mahallenin 
yaşam kalitesini geliştirmek, belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkilerini yürütmek, 
mahalle ile ilgili konularda görüş bildirmek, diğer kurumlarla iş birliği yapmak ve kanunlarla 
verilen diğer görevleri yapmakla yükümlüdür. 

Belediye, mahallenin ve muhtarlığın ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının çözümü için 
bütçe imkanları ölçüsünde gerekli yardım ve desteği sağlar; kararlarında mahallelinin ortak istek
lerini gözönünde bulundurur ve hizmetlerin mahallenin ihtiyaçlarına uygun biçimde yürütülmesini 
sağlamaya çalışır. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İzmir Milletvekili Bülent 
Baratalı; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA BÜLENT BARATALI (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
görüşmekte olduğumuz Belediyeler Kanunu Tasarısının 9 uncu maddesi üzerinde. Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubunun görüşlerini aktarmak için söz almış bulunmaktayım; Grubum ve şahsım adına, siz
leri saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, yeni bir kanun yapıyoruz. Bu kanun, daha önceki konuşmacı arkadaş
larımın da ifade ettiği gibi, kısa adıyla Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısına bağlı olarak 
çıkarılmakta olan kanunların ikincisi; birincisini, geçen hafta, İl Özel İdareleri Kanunu adıyla çıkar
mıştık, şimdi, Belediyeler Kanunu Tasarısını konuşuyoruz. 

Belediye Kanunu, cumhuriyet döneminin en devrimci, en değişimci, en yenilikçi kanunu 
olarak, 1930 senesinde ve 1580 sayıyla çıkmıştı. Bu kanun, en yenilikçi ve en değişimci kanundu; 
fakat, metamorfoza uğramadan çıkarılmış olan bir kanundu. Öyle ki, ilk kez, bayanların, hemen 
akabinde yapılacak olan mahallî seçimlerde, erkekler gibi, oy kullanmasını da içeren bir kanundu. 
Şimdi, aradan geçen yetmişdört yıl gibi bir zaman süreci içinde, bu alanı yeniden değerlendiriyoruz 
ve yeni bir kanun yapmaya çalışıyoruz. 

Ben, ömrünün yarısından fazlasını yerel yönetimlerde geçirmiş bir arkadaşınız olarak, 1580 
sayılı Yasa ile şimdi çıkarmakta olduğumuz yasayı ister istemez kıyaslıyorum ve bir belediyeci, bir 
yerel yönetici olarak, içimin, yeni yapılacak olan yasa açısından çok rahat olduğunu söyleyebilmem 
pek mümkün değil. 

9 uncu maddede mahalleleri konuşacağız; ama. şimdi bu, mahallede bile, mahallenin kent 
yönetimine, yerel yönetime katılımında bile, tasarının Plan ve Bütçede olan şekli ile şimdi Genel 
Kurulda görüştüğümüz şekli arasında büyük farklar var. Katılım, şeffaflık, açıklık, prodüktivite, 
hesap verebilirlik gibi kavramlar, yeni yönetimin, yeni çağın yükselen yeni trendleri. Oysa, katılım
da, yerel yönetimlerin en küçük birimi olan mahalle yönetimlerinin ve onun başı olan muhtarların. 
bu kanuna göre, belediye meclislerine katılmaları mümkün değildir. Daha önce, İl Özel İdaresi 
Kanununda da olduğu gibi, mahalle muhtarları, il genel meclisinin kararlarına da katılamıyorlardı. 
Katılım ne demektir, katılımcı demokrasi ne demektir; mahallede veya buna benzer yerleşim yer
lerinde yaşayan insanların, kendilerini ilgilendiren konularda kararların oluşmasında, alınmasında 
ve uygulanmasında etkin olarak bunlara katkıda bulunmalarıdır. Oysa. biz, tasarıdaki şekli Plan ve 
Bütçe Komisyonunda değiştirdik. Artık, mahalle muhtarları, belediye meclisi toplantılarına 
katılamayacaklar. Oysa, katılımdan ne anlıyorduk; özellikle katılımcı demokrasinin getirdiği yeni 
kurumlar olan sivil toplum örgütleri, NGO (Non-Governmental Organizations) dediğimiz bu 
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kurumlar, meslek kuruluşları, mahalle muhtarları gibi bu yeni kurumlar, bu kurullara katılacak ve en 
küçük yönetim birimleri hakkında düşüncelerini ifade edecekler, kararlara etkili olacaklar, kararların 
uygulanmasında da söz sahibi olacaklardı. Oysa, şimdi biz, 9 uncu maddeden sonra gelen belediye 
meclislerinin oluşmasında mahalle muhtarlanmızın bu kurullara katılmasını engelledik. Zaten fahrî 
üye olarak katılıyorlardı; ama, şimdi, eğer ileride mahalle muhtarlannın bunlara katılmasını engel
lersek, fahrî üyelikleri de olmayacaktır; yani, mahalleleriyle ilgili olarak, muhtarlanmız, belediye 
meclislerinde, aynı il genel meclislerinde olduğu gibi, görüşlerini, kent yönetiminin en küçük parçası 
olan mahallenin yönetimi hakkında görüşlerini söyleyemeyeceklerdir. Peki, ne yaptık yerine; ihtisas 
komisyonlarında bir katılım getirdik. O da, bütün muhtarlanmızın değil, bu kurulun, yani il genel 
meclisinin veya belediye meclisinin beşte l'i oranında kadar bir muhtarın ihtisas komisyonlanna, 
yine, oy hakkı olmadan katılmasını düzenliyoruz. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi olarak yanlış 
buluyoruz. Muhtarlanmız, bu toplantılara, belediye meclisi toplantılanna katılmalıdır; hatta, tümü 
katılmalıdır, görüşlerini söylemelidirler. Eğer, tümünün katılması çok fazla geliyorsa; salon küçük
tür, birlik beraberlik bozulur, kararların alınmasında gecikme olur deniliyorsa, muhtarlar, beş yıl için
de, dönüşümlü olarak -sayılan yeteri kadar- buralara da katılmalıdır. 

Sonuç olarak, katılımcı demokrasinin mahalle muhtarlan konusunda işlemediğini burada 
üzülerek ifade etmeye çalışıyorum. Umuyorum ve diliyorum ki, önümüzdeki maddelerde, özellikle 
belediye meclisinde katılmaların görüşüldüğü maddelerde, mahalle muhtarlanmız, ihtisas komis
yonları yanında genel kurullara da katılarak, meclislere de katılarak, mahallenin sorunlan hakkında 
duygularını, düşüncelerini, kararlarını, görüşlerini bildirebilirler ve kararlann alınmasında ve uy
gulamasında etkin olabilecekleri düzenlemeler yapılır diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, tasarının tam içime sinmediğini ifade etmiştim; özellikle katılım 
konusunda sinmemiştir. Yine, elimizdeki son verilere göre, kamu tüzelkişiliği hakkını kazanmış 
olan 359 belediyemizin bu tasarıyla kamu tüzelkişiliklerinin ortadan kalkacağını da düşünmek, biz
leri son derece üzmektedir. Bu, şimdilik 359 belediyemizin kamu tüzelkişiliği belirli bir vadeden 
sonra kaldırılıyor; ama, belediyelerde seçmen taşınması gerçeğini de düşünürsek, öyle sanıyorum, 
önümüzdeki seçimlerde 1 000'den fazla belediyenin tüzelkişiliği sona erecektir. Bunları, yalnız is
rafla ilişkilendirmek, ona bağlamak yanlıştır. Biz, giderek kırsal kesimdeki öğretmenleri kal
dırıyoruz, giderek kırsal kesimdeki belediyeleri kaldırıyoruz, kırsal kesimdeki adliyeleri kal
dırıyoruz ve kırsal kesimin okumuş yazmış takımıyla olan bütün ilişkilerini ortadan kaldırıyoruz. 
Bu, cumhuriyetimizin temel ilkeleriyle bağdaşır şekilde değildir; bunu, bir kez daha, bu ülkenin ay
dınları olarak düşünmemiz gerekir diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlanm, mahalle ile köyler, yerel yönetimlerin ilk basamağı, demokrasinin beşiğidir; 
katılımcılığın, saydamlığın, yerinden yönetimin ilk ayağıdır. Türkiye genelinde 35 124'ü köy olmak 
üzere 52 929 muhtarlık bulunmaktadır. Nasıl ki, Başbakan ülkeyi yönetiyorsa, muhtarlar da mahalleyi, 
köyleri yönetiyor. Mahallenin, köyün sorunlan öncelikle muhtardan soruluyor. Merkezî yönetimle iliş
kileri muhtar yürütüyor. Muhtarlanmız, bölgesindeki herkesin sesini duyar, sesine ses olur; her haneyi, 
her hanede oturanı, adını, sanını, ikametgâhını, yaptığı işi, ihtiyaç sahiplerini, sorunlan en iyi bilendir. 
Muhtarlanmız, bu nedenle, demokrasinin temelini oluşturur. Köy ve mahalle muhtarlan, yöresinde 
yaşayan insanlara hizmet götürmek amacıyla olağanüstü çaba gösterirler. Muhtarlanmızın büyük 
çoğunluğu, sağlıklı ve donanımlı bir bürodan yoksun olarak hizmet vermeye çalışmaktadırlar. Bil
gisayar, faks gibi çağdaş olanaklardan yoksun olunduğu gibi, kırtasiye malzemelerini bile kendi cep
lerinden karşılamaktadırlar. Bu doğrultuda, ödeneklerin artınlmasında büyük bir zaruret bulunmaktadır. 

Herhangi bir sosyal güvenlik şemsiyesi altında bulunmayan muhtarlarımız, zorunlu olarak 
Bağ-Kur kapsamına alınmışlardır. Devletten her ay 102 000 000 lira sabit maaş alan muhtarlar, yap
tıkları işlemlerle ilgili, valilikler tarafından belirlenen sabit ücretlerle, büroların ve muhtarlığın 
giderleriyle kendi sigorta masraflarını karşılamak zorundadırlar. Bağ-Kur kapsamında bulunan 
muhtarlarımızın ödediği en alt basamak prim miktarı 140 000 000 Türk Lirasıdır... 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BÜLENT BARATALI (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Baratalı, buyurun. 
BÜLENT BARATALI (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan; hemen toparlıyorum. 
Bugün binlerce muhtarımız bu primi ödeyemediği için icra takibine maruz kalmaktadır. Bütün 

bu sorunlar ışığında, muhtarlarımızın maaşlarının yükseltilmesi, ödeneklerinin artırılması, çağdaş, 
donanımlı bürolarda hizmet yürütebilmesi ve Bağ-Kur primlerinin bütçeden karşılanması bir zorun
luluktur. 

Bilgisayardan, çok değerli arkadaşlarımın muhtarlarla ilgili kanun teklifleri verdiklerini gör
düm. Adalet ve Kalkınma Partisinden de birçok arkadaşımız bu teklifleri verdi. Ben de, daha Par
lamentoya gelir gelmez, uzun süre beraber çalıştığımız muhtarlarımızın özlük haklarının düzenlen
mesi konusunda kanun teklifleri verdim; ama, bugüne kadar muhtarlarımızın özlük haklarında, 
maaşlarında, bürolarında, uygar iletişim araçlarında hiçbir ilerlemeyi sağlamamış bulunmaktayız. 
Sayın Bakanıma sorduğumda, muhtarlarla ilgili yasanın en kısa zamanda geleceğini ifade etti... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BÜLENT BARATALI (Devamla) -... sanıyorum bitmek üzere. Bu nedenle bir an önce yapıl

masında yarar bulunmaktadır. 
Konuyu, bu vesileyle bir kez daha Değerli Meclisin yüksek bilgilerine sunar; hepinizi saygı ve 

sevgilerimle selamlarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Baratalı. 
Madde üzerinde, şahsı adına, Antalya Milletvekili Sayın Nail Kamacı; buyurun. (CHP 

sıralarından alkışlar) 
NAİL KAMACI (Antalya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Belediye Kanunu 

Tasarısının mahalle ve yönetimiyle ilgili 9 uncu maddesi üzerinde şahsım adına söz almış 
bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu tasarıyla, belediyelerin, mahallenin ve muhtarlığın ihtiyaçlarının kar
şılanması ve sorunlarının çözümü için gerekli yardım ve desteği sağlayacağı, alacağı kararlarla 
mahallelinin ortak isteklerini gözönünde bulunduracağı, hizmetlerin mahallenin ihtiyaçlarına uygun 
bir biçimde yürütülmesini sağlayacağı belirtilmektedir; yani, kısaca, belediyenin, mahalleye, 
mahalleliye ve muhtarlığa karşı sorumluluk ve görevleri belirtilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, muhtarlar ile belediyenin diyalogunu artırabilmek için ve bu diyaloga 
bilinç getirebilmek, muhtarları daha katılımcı yapabilmek için, muhtarlar ile belediyenin ilişkilerini 
düzene sokabilmek için, muhtarlarımızın eksik yönlerini telafi edebilmek için, mahalle muhtar
larının bir araya toplandığı "mahalle muhtarları meclisi" adı altında bir meclis oluşturmanın doğru 
olacağını düşünüyorum. 

Bu meclis, belediye başkanının başkanlığında ayda bir sefer toplanırsa, hizmetlerin daha iyi 
noktaya götürülmesinin sağlanacağı inancım vardır. Bu yapılırsa, mahalle sakinlerinin ihtiyaçları 
daha iyi belirlenir, mahallenin yaşam kalitesi daha iyi gelişir, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla 
ilişkiler daha iyi yürütülür, muhtarlarımız daha bilinç sahibi olur, eksik yönlerini geliştirirler. Top
lanmak, fikir teatisinde bulunmak, zaten, katılımcı demokrasimizin bir gereğidir. 

Böyle bir durum, belediye başkanlarının sık sık rahatsız edilmesini önleyecektir. Tüm muhtar
larımızın istekleri topluca dile getirileceğinden, işin öncelik sırası da belirlenmiş olacaktır. Muhtar
larımız, bilmedikleri birçok konuyu birbirlerinden veya belediye yetkililerinden öğrenme fırsatını 
elde edeceklerdir. Bu, onların, görevlerini daha iyi yapmalarını sağlayacaktır. 
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Değerli arkadaşlarım, muhtarlarımızın, özlük haklarıyla ilgili sorunları vardır. Bir mahallede su 
baskını olur, muhtar sorumludur: mahallede kaçakçı yakalanır, muhtar sorumludur. Muhtarlarımız 
evlendirme memurudur. Bir yanlışlık yaparlar, bunun karşılığında hapse girerler. Bir Tebligat Yasası 
var, evlere şenlik; sanki muhtarın başka işi yok da, hiç durmadan postacılık yapar. Bu adam 
geçimini nasıl sağlıyor diye soran yok. Ben, muhtarlarımızla ilgili olarak yaptığım gündemdışı 
konuşmalarda bunu belirtmiştim daha önceden. Bu anlamda, köylümüz için, muhtarlarımız için bu 
kanunun düzeltilmesi gerektiğine inanıyorum. 

Değerli arkadaşlar, yerel yönetimlere demokrasinin beşiği demişken, son günlerde özellikle 
kendi ilimde meydana gelen birkaç konuyu gündeme getirmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, belediye seçimlerinden yaklaşık ikibuçuk ay geçmesine rağmen, Antalya'da 
bir kadro harekâtı yapılmaktadır. Bunu, Sayın Başbakana da birkaç kez soru önergesiyle ilettim. 
Şimdi, elimdeki bir gazeteyi sizlere, huzurunuza sunmak istiyorum. "Türel'e ekip kuruluyor..." İs
tanbul Belediyesinden 4 kişi, Antalya Belediyesine getirilmiştir; birisi de, Eskişehir Büyükşehir 
Belediye Başkanlığına aday olan, şu anda ASAT Genel Müdürlüğüne vekâleten getirilen bir ar
kadaşımızdır değerli arkadaşlar. 

Şimdi, bence, 28 Martta seçimler bitmiştir, demokrasinin gerektirdiği şekilde herkes yerini bul
muştur; ancak, bu şekilde, insanları yerlerinden etmeye yönelik tedirgin edici hareketler içinde 
bulunmak, bir belediye başkanına hiç yakışmıyor değerli arkadaşlar. Özellikle Antalya gibi geliş
miş, kültürü geniş, eğitim seviyesi yüksek olan bir alanda bunu yapmak, bir Antalya Büyükşehir 
Belediye Başkanına -bir daha söylüyorum, açık açık söylüyorum- hiç yakışmıyor değerli arkadaş
lar. 

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elazığ) - İstanbul'dakiler kültürleşmemiş mi yani?! 
NAİL KAMACI (Devamla) - Bu kadrolaşmanın hiç kimseye faydası olmayacaktır, geçmiş 

dönemlerde de olmamıştır. Bu sıralarda sizler gibi oturanlar oldu, onlar da kadrolaştı; ama, hepsi 
de, kadrolaştıktan sonra, bir dönem sonra yerlerini başkalarına vermek zorunda kaldılar değerli ar
kadaşlar. 

Son günlerde Antalya'da konuşulan bir şey daha var. Korkarım ki, bu kadrolaşmayı, Büyük
şehir Belediye Başkanlığında yapılan kadrolaşmayı, Antalya il başkanlığıyla ortak olarak yapıyor
lar değerli arkadaşlarım. Bunu da birçok kez belirtmeme rağmen bu konuda herhangi bir yanıt al
mış değilim; çünkü, geçen gün bir il genel meclisi toplantısında, Antalya'nın AKP İl Başkanı, Vali 
beklediği halde. Karayolları Bölge Müdürüyle, Devlet Su İşleri Bölge Müdürüyle, Köy Hizmetleri 
Bölge Müdürüyle ayrı bir odada toplantı yapıyor. Bir ilde 2 tane vali olmaz, 1 tane vali yeter, dev
letin valisi yeter oraya. O anlamda. Antalya AKP İl Başkanına, gereken önemi vermelisiniz ve söy
lemelisiniz ki, Antalya'da devleti temsil etmemektedir. Bu anlamda devleti temsil eden bir vali ol
duğuna göre, onun görevi partiyi idare etmektir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Konuşmanızı tamamlar mısınız Sayın Kamacı. 
Buyurun. 
NAİL KAMACI (Devamla) - Yine, Antalya'daki AKP'li bir yöneticinin söylediğini söy

lüyorum: "Biz, Cumhuriyet Halk Partililerin kadro çöplüğünü temizliyoruz şu anda" diyor. 
Değerli arkadaşlar, bu, çok ayıp bir şey; yani. bir AKP'li yöneticiye bu yakışmıyor. O AKP'li 

yönetici -ismini de söylüyorum, Celalettin Polat- geçmiş dönemlerde başka bir siyasî partideydi, 
şimdi sizin partinizde; başkan yardımcısı mı, yoksa yönetim kurulu üyesi mi bilmiyorum; ama, o 
insanın kulağını çekin. O insanlara, çalışanlara çöplük deme hakkını size hiç kimse vermez ve ver
memeli burada. 
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FAHRİ KESKİN (Eskişehir) - Madde hakkında konuş. 
NAİL KAMACI (Devamla) - Konuşacaksan, gelir burada konuşursun. 
O anlamda, Antalya'daki kadrolaşmaya dikkat edin. Bir de kendi ilçemde, Mavikent'te var 

kadrolaşma; 5 kişiyi attı, 11 kişiyi de atmak için sıra bekliyor. 
Sayın İçişleri Bakanı, gerçekten, bu kadrolaşmanın bu şekilde devam etmesi halinde, yer yer 

bu konularda sıkıntılar doğacaktır; bunu, sizin bilginize sunmak istiyorum. 
Değerli arkadaşlar, bunun herhangi bir siyasî konuyla ilgisi yoktur; ama, size söylüyorum, bu 

kadrolaşma hareketi ülkenin gündemini... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kamacı, lütfen teşekkür eder misiniz. 
NAİL KAMACI (Devamla) - Çünkü, iktidara gelirken, bu ülkede yolsuzluk ve yoksulluğu ön

leyeceğiz diye geldiniz; yoksulluğun altındaki insanları işsiz bırakmaktasınız. 
Değerli arkadaşlarım, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakanım. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekili ar

kadaşlarım; öyle zannediyorum ki, arkadaşımız biraz heyecanla konuştular. 
Antalya'da devletin valisi vardır ve o Vali arkadaşımız, gerçekten, devletin valisi olarak işinin 

ehlidir; yetkilerini vali olarak kullanmaktadır ve hiç kimseyle de o yetkilerini bölüşmemektedir. Ay
rıca, il başkanımız da, öyle zannediyorum ki, il başkanı olarak orada görevini yapıyor. 

Kadrolaşma konusunu, ben de, geçen gün gazetede okudum. Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Menderes Türel Bey, buna da cevabını vermiştir: "Biz, hızlı bir çalışma temposu içerisinde 
gidiyoruz. Bizimle çalışabilen, ayak uyduranla beraber çalışmalanmızı götürüyoruz; ayak uy
duramayan da, çalışamayan da, elbette ki, değişir" demiştir. Ben, arkadaşımızı biraz heyecanlı bul
dum. 

Arz ediyorum, saygılar sunuyorum. 
NAİL KAMACI (Antalya) - Benim heyecanım, ülkenin geleceğiyle ilgili Sayın Bakan. Lüt

fen... Öyle heyecanım falan yok benim. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Var, var... 
NAİL KAMACI (Antalya) - Ama, il başkanınızı... 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - İl Başkanımız çok edepli bir adam

dır. 
BAŞKAN - Sayın Kamacı, lütfen... 
Sayın milletvekilleri, madde üzerinde 1 adet önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 616 sıra sayılı Belediye Kanunu Tasarısının 9 uncu maddesinin ikinci fık

rasındaki "birleştirilmesi" ibaresinden sonra gelmek üzere "bölünmesi" ibaresinin eklenmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Haluk İpek Abdullah Çetinkaya M. Emin Tutan 
Ankara Konya Bursa 

Mustafa Cumur Mustafa Said Yazıcıoğlu 
Trabzon Ankara 
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BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Uygun görüş

le takdire bırakıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Efendim, uygundur, olabilir; ben de 

takdire bırakıyorum; yani, o kelime, maddeye ilave edilebilir. 
HALUK İPEK (Ankara) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe : 
Mahalle kurulmasına, kaldırılmasına, birleştirilmesine yetkili olan belediyenin aynı işlemlerde 

olan mahalle bölünmesine de yetkili olması gerekir. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Komisyonun takdire bıraktığı, Hükümetin uygun bulduğu 

önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
Kabul edilen önerge doğrultusunda 9 uncu maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... 
OSMAN COŞKUNOĞLU (Uşak) - Sayın Başkan, 81 inci maddeye göre, soru sormak için söz 

istemiştim... 
BAŞKAN - Oylamaya geçtim, bir dahaki sefere... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
OSMAN COŞKUNOĞLU (Uşak) - Mikrofonun ışığı yanıyor ama... 
MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) - Işık yanıyor Sayın Başkan!.. 
BAŞKAN - Efendim, oylamaya geçtikten sonra oldu; bir sonraki maddede dikkate alınır; oy

lamaya geçtim artık. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan, mikrofonun ışığı daha önce yanmıştı... 
BAŞKAN - Sayın Anadol, oylamaya geçmiştim. 
10 uncu maddeyi okutuyorum : 
Belde adının değiştirilmesi 
MADDE 10.- Bir beldenin adı, belediye meclisi üye tam sayısının en az dörtte üç çoğun

luğunun kararı ve valinin görüşü üzerine İçişleri Bakanlığının onayı ile değiştirilir. Bu karar Resmî 
Gazetede yayımlanır. 

BAŞKAN - Madde üzerinde. Cumhuriyet Halk Partisi Gurubu ve şahsı adına, Sinop Millet
vekili Engin Altay söz istemiştir. 

Sayın Altay, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA ENGİN ALTAY (Sinop) - Sayın Başkan, değerli mesai arkadaşlarım; 

Belediyeler Kanunu Tasarısı üzerinde söz aldım; maddeye geçmeden önce, bir anımsatma yapmak 
istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, cumhuriyetimizi kuran Büyük Atatürk ve arkadaşlarının, bilinen asker, 
politikacı kimliklerinin dışında, bilmediğimiz, bugünkü kamuoyuna çok yansımayan bir özellikleri 
de vardı; bu özellikleri, kanun yapma tekniği konusundaki mükemmellikleriydi. Öyle ki, Cum
huriyetimizin Kurucusunun ve onun arkadaşlarının döneminde yapılan birçok kanun için, daha son
raki yıllarda, çok sonraki yıllarda, yani, geçmiş yıllarda, günümüzde, bu kanun şu tarihte çıktı, şunu 
bir ele alalım, şunu bir değiştirelim diye, çeşitli bakanlıklarda, dört yıl, beş yıl süren çalışmalar 
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yapılmış; ama, 1930'larda, 1928'lerde çıkan o kanunların alternatifi, daha münasibi, daha uygunu 
bulunamamış ve bu yüzden, Türkiye Cumhuriyetinde, bir bakanlıkta, üzerinde dört yıl çalışıldığı 
halde, cumhuriyeti kuranların çıkardığı kanunun alternatifi üretilemeden, komisyonun çalışma 
süresi dondurulmuş, iptal edilmiş; böyle bir hadise yaşıyoruz. 

Bunu, şunun için söylüyorum: Değerli arkadaşlar, değiştirmekte olduğumuz, 165 madde, 8 ek-
madde ve 3 geçici maddeden oluşan ve 3 Nisan 1930 tarihinde çıkarılan 1580 sayılı Kanun da öy
le kanunlardan biridir. Bir dönem, Erfelek İlçesinde Belediye Başkan Yardımcılığı yaparken "şu işe 
bak, 1930'larda çıkmış bir kanunla belediyecilik yapıyoruz, yapmak zorundayız" derdik. Evet, 
1930'dan 1995'e, epey bir süre; gerçekten, rehabilite edilmesi, revize edilmesi gerekiyor; şüphesiz, 
ben de şikâyetçiydim; ancak, bugün, burada görüştüğümüz, biraz da aceleye getirildiğini düşün
düğümüz yeni kanun tasarısının tümü üzerinde konuşan yerel yönetimlerden sorumlu Genel Sek
reter Yardımcımız Sayın Oğuz Oyan'ın dediği gibi, partimiz açısından tereddütle, çekinceyle ve en
dişeyle karşılanmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, üzerinde söz aldığım 10 uncu madde, bir beldenin adının, belediye meclisi 
üye tamsayısının en az dörtte 3 çoğunluğunun kararıyla değiştirilmesini öngörmektedir. Buna itiraz 
edilir mi; edilmez, ben de etmiyorum; ancak, bu maddeden bir önceki madde olan 9 uncu maddede 
ve sonrasındaki 18 inci maddede, bu maddeyle çelişen iki hadise vardır. Beldenin adını, belediye 
meclisinin üye tamsayısının dörtte 3'üyle değiştiriyoruz. Bunu niye koymuş arkadaşlar; sanıyorum, 
bir siyasî mülahaza olmasın, bir genel konsensüs aransın diye koymuşlar; ama, 9 uncu maddeye 
göre, bir beldedeki mahallenin adını, belediye meclisinin katılanlarının salt çoğunluğuyla değiş-
tirebiliyoruz; yani, 15 kişilik bir belediye meclisinde toplantının yapılabilmesi için 9 belediye mec
lisi üyesi gerekiyor; 9 kişiyle meclis toplandığında, bir mahallenin adı 5 kişiyle değişiyor. Yine, 
belediye meclisinin görevlerinin sayıldığı 18 inci maddenin (n) bendine göre, meydan, cadde, sokak 
ve park adları da aynı şekilde, salt çoğunlukla değiştirilebiliyor. Bunu, bir çelişki olarak gördüğümü 
de buradan ifade etmek istiyorum. 

Sevgili arkadaşlar, 2000 yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre nüfusumuzun yüzde 78'i belediye 
hudutları dahilinde yaşıyor. Kırsal kesimden kentlere çok hızlı bir geçiş, göç olayı yaşanıyor. Bu 
büyük göç dalgasına karşın, belediyeler, gerek teknik donanım gerekse kentsel belediyecilik an
layışının yetersizliğinden dolayı ve hazırlıksız da yakalanıldığı için, Türkiye'nin 39 000 köyü var
dı, şimdi, belediye tabelası olan her yerleşkeyi de, hatta buna başkent Ankara da dahil, köy saymak 
mümkün. Onun için, ben, Ankara'ya geldiğimde bana dediler ki: "Ankara büyük bir köydür." Bu an
lamda 16 büyükşehir, 65 il, 3 134 ilçe ve belde belediyesine sahip ülkemizde, bakın, 1923'te 436 
belediye vardı, bu 8 kat artmış. 1927'deki 13 000 000 nüfusumuz ise 5 kat artmış; yani, bu gelişim
de, bu gidişatta bir oransızlık var. Bu oransızlık, hiç şüphesiz ki. ne bu iktidarın ne de geçmiş ik
tidarların marifeti; bu oransızlık, hızlı konjonktürde, yeni sanayileşme sürecinde doğal bir süreç. 

Türk insanı, dünyanın diğer milletlerinin layık olduğu refah seviyesi bakımından bütün hakları 
haiz ve onlara sahip olmalıdır ve milletimiz, dünyadaki diğer milletlerden daha fazla bunlara layık
tır. Kimseyi eleştirmek için söylemiyoruz; ama, bu ülkede, sırf Başbakan geçecek diye belediye 
yapılan köyler olduğu hepimizce malumdur; ancak, bu, artık, bunların bu müktesebatını, bu küçük 
beldelerin bu müktesebatını ellerinden almamızı, en azından vicdanen gerektirmez. Çok büyük kül
fet olduğunu, sıkıntı olduğunu ben de kabul ediyorum; ama, insanlar için, o tabela, artık, bir onur 
vesilesidir. Bir beldeden o belediye tabelasını indirmek, o beldedeki 5 yaşındaki çocuktan 75 yaşın
daki dedeye kadar herkesi rahatsız edecektir. Yapılması gereken nedir; yapılması gereken, oraları 
rehabilite etmektir. Nasıl edersiniz; sayın hükümet bu konuda değişik projeler geliştirebilir. Bunlar
dan bir örnek isterseniz, geçmişte uygulanmaya başlanılan, ama, 12 Eylül askerî darbesi nedeniyle 
devam edemeyen Köykent Projesi, bu küçük beldeler için bir model olabilir diye düşünüyorum. 
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Değerli arkadaşlar, bugün, belediyelerimizin temel bir sorunu da, 1980'den bu yana moda olan 
neoliberal politikalar ile hazine garantili dışborçlanma sevdası ve yarışıdır. Yıllardır söylenen beş 
karadelikten birisi olan mahallî idareler, yerel yönetimler, ülke ekonomisinin gidişatını belirleyecek 
anadamarlardan biridir. Yine, bizdeki rakamlara göre, biliyoruz ki, 12 katrilyonluk hazine garantili 
borcun 6 katrilyonu ödenememiştir. 

Sayın milletvekilleri, belediyelerin durumunun kangrene dönüşen bir yara olduğu bu Par
lamentodaki herkesçe, iktidarca da muhalefetçe de malumdur, kabulümüzdür; ancak, tabiî, bunun 
bir başlangıcı var. Türkiye'de belediyelerin bugün içine düştükleri iktisadî kriz ve istihdam fazlalığı 
probleminin miladı, siz de takdir edersiniz ki, Özal dönemi ve 1984'tür. 1983 genel seçimlerinden 
sonra yaşadığımız süreçte, hemen bir yıl sonra yapılan ve dönemin Anavatan Partisinin büyük 
çoğunlukla, ezici çoğunlukla -sizin, geçtiğimiz seçimlerde aldığınız gibi- belediyeleri neredeyse 
külliyen almasıyla birlikte, belediyelere yönelik olarak genel iktidardan bir büyük avans, bir malî 
opsiyon sağlandı. Başbakan, o zamanki belediye başkanlarını uyarmıştı ve zamanın başbakanı, 
belediye başkanlarına şunu söylemişti: "Bu iş böyle gidecek zannetmeyin. Bu paraları, bu kaynak
ları üretime dönüştürün, istihdama yönelik iş ve işlem yapın." Ama, devrin belediye başkanlarının 
-istisnalar mutlaka vardır- büyük kısmı, bu kaynaklarla vitrin ve peyzaj çalışması yapıp, 
belediyelere bolca personel doldurmuştur. Belediyelerin malî krizi de o tarihte başlamıştır. 

Şimdi, kurumlararası geçişin serbest bırakıldığını da öğrenmiş bulunuyoruz. Bir kere, bu 
belediyeler bizim belediyelerimiz, başkanlarının yakasında AKP rozeti olsa bile. Bu belediyelerin 
içinde bulundukları bu malî krizden ve istihdam fazlalığından, mutlaka ama mutlaka kurtarılmaları 
gerekir. Hükümetin, bu konuda ciddî siyasî bir irade gösterip -bir norm kadro hazırlığı sanıyorum 
var- belediyelerde çalışan hiçbir mevsimlik işçiyi mağdur etmeyecek bir formülü üretmesi gerekir. 
Tabiî, yeri gelmişken, sayın hükümetin. Orman Genel Müdürlüğünde çalışan 21 000 mevsimlik iş
çi için de aynı formülü üretmesini bekliyoruz. 

Değerli arkadaşlar, öyle belediyeler var ki, çalıştırdığı mevsimlik işçileri onüç-ondört aydır 
maaş alamamıştır. Aylık aldığı maaş 303 000 000 lira; gece sabaha kadar çöp topluyor ve 303 000 
000 liralık maaşını da on aydır alamıyor. Türkiye'de bu durumda olan sayısız belediye var. Mil
letimiz de, iktidarınızın üçbuçuk yıl görev başında kalacağından bahisle, iktidara dayalı bir 
belediye, personele olan borçlarını daha seri bir şekilde öder ve kapatır düşüncesiyle, belediye 
seçimlerinde, size daha çok belediyelik kazandırmıştır. Milletimiz ve belediye çalışanları, sayın 
hükümetten, bu konuda bir büyük siyasî irade beklemektedir. Takdirinize sunuyorum. 

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elazığ) - Ayırımcılık mı yapıyorsun? 
ENGİN ALTAY (Devamla) - Bütün belediyelere... 
Değerli arkadaşlar, konuşma sürem de daralıyor... 
Yine, Türkiye'nin bir eksiği de şudur: Çağdaş ve sosyal belediyecilik anlayışının yetersizliğin

den. bu konudaki yaklaşım eksikliğinden dolayı, İstanbul'un her sokağında onlarca hemşeri derneği 
tabelası görürsünüz. Sadece İstanbul'da, benim bildiğim, yazıştığım, Sinopluların 128 tane hemşeri 
derneği var. 

AHMET YENİ (Samsun) - Birleştir onları, bir araya getir. 
ENGİN ALTAY (Devamla) - Bu dernekler şunun için var: Devlet ve belediye, sosyal devlet ve 

sosyal belediye anlayışını toplumun tümüne yayamadığı, sosyal devletin gereklerini yerine 
getiremediği için, özellikle metropollerde, insanlarımız, sorunlarını, dernekleşerek, kendi ken
dilerine çözme güdüsüyle hareket etmişler ve dernek enflasyonu yaşanır hale gelmiştir. 

Yine, belediyelerimizin bir temel sorunu da şudur: Ben buradan gidiyorum, Güven Has
tanesinde muayenemi oluyorum, reçetemi yazdırıyorum; eczaneye telefon açıyorum, eczacı, ilacı, 
benim odama kadar getiriyor. Herhangi bir devlet memuru için de, bu, şöyle mümkün: Memur, 
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reçetesini alıyor, eczaneye gidiyor, ilaç payının yüzde 20'sini ödüyor, kalanını, eczacı, devletten 
alıyor. 

Değerli arkadaşlarım, eczacılar, belediye memurlarına ilaç vermiyorlar; niçin vermiyorlar; 
yüzde 80'i belediyelerden paralarını alamadıkları için vermiyorlar. Lösemi hastası bir belediye 
memuru 5 milyar liralık ilacı alamazsa ölecek, eczane de bu ilacı vermiyor Sayın Bakanım! Bu tarz 
memurların, hiç değilse, öncelikli olarak, kurumlararası yatay geçişle, bir an önce, eczacıların 
güvendiği kurumlardan birine geçmesi lazım. 

Son olarak şunu söylemek istiyorum: Yine, belediyelerin bir sorunu da, özellikle Karadeniz 
Bölgesinde küçük yerleşim yerleri -Sayın Fatsa çok iyi bilir- belediye yapılmıştır, nüfusu artırmak 
için civardaki 3-4 köy bağlanmıştır. O köydeki yurttaş, ormandan odun hakkını kaybetmiştir, 
yapacak ve yakacak hakkını kaybetmiştir; yani, şehirli olmuştur; ama, o köye hiçbir hizmet git
memektedir. Sadece benim ilçemde böyle 9 tane köy var. Sinop'un Erfelek İlçesinde, Erfelek'te 
nüfus çoğalsın da belediye olsun diye bağlanmış 9 tane köy var. Karadeniz Bölgesi böyle köylerle 
dolu. Biz, artık bunlara mahalle diyoruz. Bu mahalleler de bir tek şey istiyor; yol istiyor, suyunu 
bile bir şekilde halletmiş, bir tek yol istiyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Altay, lütfen konuşmanızı tamamlayınız. 
Buyurun. 
ENGİN ALTAY (Devamla) - Tamamlıyorum Sayın Başkanım. 
Bu konuda Köy Hizmetleri de diyor ki, efendim, bu benim ağımda değil. Belediyenin asfaltı 

yok, plenti yok; bunu da sayın hükümetin dikkatine sunuyorum. Genel Sekreter Yardımcımızın söy
lediği gibi, birtakım çekincelerimiz var. Keşke, bu tasarıyı daha derli toplu, bir istişareyle, beraber 
hazırlasaydık diye düşünüyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Altay. 
Sayın Coşkunoğlu'nun sorusu var; buyurun Sayın Coşkunoğlu. 
OSMAN COŞKUNOĞLU (Uşak) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, aracılığınızla Sayın Bakana 9 uncu maddeyle ilgili bazı sorular sormak is

tiyorum; yalnız, o soruları sormadan önce kısa bir saptama yapayım. En temel iddiası demokratik
leşme olan bir tasarıyı tartışırken, bir maddeyi, o maddeyle ilgili soru-yanıt gibi bilgilenme sürecini 
tamamlamadan kabul etmiş olduk. Bu da tartıştığımız tasarının ruhuna uygun gibi geldi bana zaten. 

Birinci sorum şudur : Maddenin üçüncü fıkrası muhtarların yükümlülüklerini sayıyor; oldukça 
geniş, kapsamlı, iddialı yükümlülükler veriliyor muhtarlara. Muhtarlarımızın bu yükümlülüklerini 
yerine getirebilmelerine yardımcı olmak için haklarında bir iyileştirme düşünülüyor mu? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerince 4 yasa 
teklifi sunulmuştur. Bu yasa teklifleri, muhtarların ödenek ve sosyal güvenliklerine ilişkin yasa tek
lifleridir. Bu yasa tekliflerini gündeme almayı düşünüyor musunuz muhtarlarımızın durumunu 
iyileştirmek için? 

İkinci sorum : 9 uncu maddenin son fıkrasının ikinci yarısında aynen şöyle deniliyor: " 
Belediye, kararlarında, mahallelinin ortak isteklerini göz önünde bulundurur ve hizmetlerin mahal
lenin ihtiyaçlarına uygun bir biçimde yürütülmesini sağlamaya çalışır." Bu. çok gevşek bir temen
ni olmanın ötesinde bir ciddiyet taşımıyor gibi geliyor bana. 

Belediyelere mahalleden kendilerini ilgilendiren konularda görüş alma zorunluluğu getiril
melidir demekten, daha somut bir mekanizmaya bağlamaktan bu temenniyi, neden kaçındınız; onu 
sormak istedim. 
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Teşekkür ederim. 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Coşkunoğlu. 
Sayın Bakanım, buyurun. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul)- Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım: 

ben. biraz önce de burada takdim konuşması yaparken demiştim ki. bu. yerel yönetim reformuyla 
ilgili üçüncü paket. Belediye Gelirleri Kanunu veya Yerel Yönetimler Gelirleri Kanunu ve bir de 
bunun yanında Köy Kanunu... 

Biz, köy ve mahalle muhtarlarının durumunu da birlikte mütalaa edecek bir çalışma hazırlığı 
içerisindeyiz. Üçüncü paket olarak da, inşallah, bunlar, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacak
tır. 

İkinci soruya gelince; burada "belediye -tabiî, o fıkranın ön kısmı da vardır- mahallenin ve 
muhtarlığın ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının çözümü için bütçe imkânları ölçüsünde 
gerekli yardım ve desteği sağlar" deniliyor, ondan sonra diğer kısmı geliyor. 

Tabiî, bunlar, belediyeye, bu yükümlülükleri yerine getirmesi için verilmiştir. Aslında, birçok 
belediye, büyük belediyeler, imkânı olan belediyeler öyle bir hüküm olmadığı halde muhtarlara 
bürolar açmak, tefriş etmek gibi birtakım hizmetler yapıyorlardı; ancak, yasada yeri olmadığı için 
sıkıntıya giriyorlardı, en azından, denetim yapan birimlerin "bunu nasıl yaptınız" sorusuyla kar
şılaşıyorlardı. Şimdi, öyle bir soruyla karşılaşılmaması için bu fıkra konuldu. Onun devamında da, 
yine, belediyelere, mahallelerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bütçe imkânları nispetinde karşılan
ması konusunda açık, net bir hüküm konulmuş oldu. Yani, bence, bu hüküm, belediye meclislerinin 
o mahallenin ihtiyaçlarıyla ilgili bütçe imkânları nispetinde kararlar alması için kâfidir kanaatin
deyim. 

Arz ediyorum efendim. 
OSMAN COŞKUNOĞLU (Uşak) - Temenni yerine bir zorunluluk olsa daha iyi olurdu Sayın 

Bakanım. 
BAŞKAN - Sayın Bakanım, teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, 10 uncu madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 18.36 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 18.50 

BAŞKAN : Başkanvekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER : Enver YILMAZ (Ordu), Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 109 uncu Birleşiminin 
İkinci Oturumunu açıyorum. 

616 sıra sayılı kanun tasarısının müzakeresine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
6. - Belediyeler Kanunu Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum, İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyon

ları Raporları (1/766) (S. Sayısı: 616) (Devam) 
BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
11 inci maddeyi okutuyorum : 
Tüzel kişiliğin sona erdirilmesi 
MADDE 11.- Belediye sınırı veya meskûn sahası, bağlı olduğu il veya ilçe belediyesi ile 

nüfusu 50.000 ve üzerinde olan bir belediyenin sınırına, 5.000 metreden daha yakın duruma gelen 
belediye ve köylerin tüzel kişiliği; genel imar düzeni veya temel alt yapı hizmetlerinin gerekli kıl
ması durumunda. Danıştayın görüşü alınarak, İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine müşterek karar
name ile kaldırılarak bu belediyeye katılır. Tüzel kişiliği kaldırılan belediyenin mahalleleri, katıl
dıkları belediyenin mahalleleri hâline gelir. Tüzel kişiliği kaldırılan belediye ile köylerin taşınır ve 
taşınmaz mal, hak, alacak ve borçlan katıldıkları belediyeye intikal eder. 

Nüfusu 2.000'in altına düşen belediyeler, Danıştayın görüşü alınarak, İçişleri Bakanlığının 
önerisi üzerine müşterek kararname ile köye dönüştürülür. Tüzel kişiliği kaldırılan belediyenin tas
fiyesi il özel idaresi tarafından yapılır. Bu belediyenin taşınır ve taşınmaz malları ile hak, alacak ve 
borçları ilgili köy tüzel kişiliğine intikal eder. İntikal eden borçların karşılanamayan kısımları il özel 
idaresi tarafından üstlenilir ve vali tarafından İller Bankasına bildirilir. İller Bankası bu miktarı, 
takip eden ayın genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamının belediyelere ayrılan kısmından 
keserek ilgili il özel idaresi hesabına aktarır. 

BAŞKAN - 11 inci madde üzerinde. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Denizli Milletvekili 
Sayın Haşim Oral; buyurun. 

CHP GRUBU ADINA V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; öncelik
le, buradan 70 000 000'a iletmek istediğim çok net bir mesaj var: Bu yasa tasarısı, daha önce, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin gündemine 308 sıra sayılı yasa tasarısı olarak gelmişti. Yeni yasa tasarımızın 
sıra sayısı da 616; yani, 307 yasa tasarısından ve teklifinden sonra 308 inci yasa tasarısı yine aynı yasa 
tasarısı oldu. Buradan şuraya gelmek istiyorum: Demek ki, çıkarılmaya çalışılan yasaların -ki, bu yasa 
tasarısı. 308 sıra sayılı yasa tasarısına nazaran daha kaliteli bir yasa tasarısıdır- daha iyileri yapılabiliyor. 
Yani, demek ki. yasak savmak veya o kaliteyi yakalamadan, sadece kelle hesabıyla yapılan siyaset, Tür
kiye'nin önünü açan doğru bir siyaset olmaktan her zaman uzak kalmıştır. 

Hepimizin malumu olduğu üzere, bankalar kapatılıyor, adliyeler kapatılıyor, şimdi de sıra 
belediyelerimize geldi. Burada çok öne çıkan bir husus var. Belediyelerimizdeki hizmetlerin o 
kaliteye ulaşmamasından ziyade, bu belediyelerin -ki, bu belediyelerin sayısı daha önce İçişleri 
Bakanlığımızdan aldığımız belgelere göre 340 civarındadır- yaklaşık 32 trilyon lira borcunun ol-
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ması, hem bundan önceki yasalara hem bu yasaya gerekçe olmuştur. Yani, açıkça söylemek gerekir
se "insanlar hizmetleri az alıyorlar; daha kaliteli bir hizmet getirmemiz gerekiyor" mantığı yerine 
"bu belediyelerin yaklaşık 32 trilyon borcu var; bu belediyeler kapatılırsa ancak insanlara daha iyi 
hizmet gider" gibi bir mantık söz konusu. 

Tabiî, bu işin aslına bakmak lazım; o da şudur: Yani, kocaman kocaman kanunlar çıkarmak 
yerine, birbirini takip eden, birbirinin eksiğini gideren yasaları tekrar tekrar yapmak yerine, işin as
lına bakmak gerekiyor. Biz, köylerimizdeki göçü önlemez isek, tarım yapan insanlarımızın tarım 
yapma yeteneklerini sınırlı hale getirir isek, bu göçü engelleyemediğimiz gibi, bugün 340 olan bu 
sayı, belki, bundan sonraki sayımda -daha önce bir arkadaşımın da söylediği gibi- 1 000'lere 
ulaşacaktır; çünkü, bakın; bir önceki yasada da gerekçe olarak ne demişiz; daha doğrusu, AKP'li 
milletvekili arkadaşlarım ne demişler: "Belediyelerin etkili, verimli ve ekonomik hizmet sunumu 
konusunda, 2 000 nüfus şartının yeterli olmadığı kabul edilmektedir; bu sebeple, nüfusu 2 000'in 
altına düşen belediyelerin, tüzelkişiliklerinin kaldınlarak, en yakın belediyeye katılmalan veya 
mümkünse, köy haline getirilmesi öngörülmüştür." Yani, siz diyorsunuz ki, 2 000'in altındaki yer
leşim birimleri belediye olmayı hak etmemektedir; ancak, ölçü, yine 2 000'dir. Şimdi, bunu anlamak 
gerçekten mümkün değil; yani, 1 999 bunu hak etmiyor, 2 000 veya 2 001 bunu hak ediyor; böyle 
bir kalite anlayışı, böyle bir hizmet anlayışı, emin olun, dünyanın hiçbir ölçeğinde yoktur. 

Tabiî, buradan şuraya gelmek istiyorum: Özellikle belediyelik kimliği kaldırılan bu 
belediyelerin müktesep haklannı da gözönünde tutmak gerekir. Bu insanlar belediye olma konusun
da hem üzerlerine düşeni yapmışlar hem de şimdiye kadar devletin kendilerine verdiğinden daha 
çoğunu, birtakım ihtiyaçlannı, köylerinin belediye haline gelmesiyle, aralannda birleşerek kendileri 
karşılar hale gelmişlerdir. Siz, şimdi, bu insanlann kendi belediyelerine, kendi beldelerine yaptık-
lan hizmetleri de bir şekilde ellerinde alma gayreti içerisinde olacaksınız. Böyle bir mantık da yok. 

Düşünün, bir beldenin insanlan bir araya gelmişler veya o beldenin Almanya'da, İngiltere'de, 
Fransa'da yaşayan insanlan beldelerine bir ambulans hediye etmişler, bir başka araç hediye etmiş
ler, sağlıkla ilgili ciddî bir ünite hediye etmişler; ama, siz diyorsunuz ki, hayır kardeşim, senin 
nüfusun 2 000'den 1 996'ya düştü; o yüzden, ben, senin yurttaşının, senin hemşerinin sana sunduğu 
bu menfaati veya bu birimi senin elinden alınm. Bu, ne hakkaniyet ölçülerine ne de dünyanın uy
guladığı o toplam kalite kurallanna uygun bir davranıştır. 

Ben, şunu çok açıkça söylemek istiyorum: Belediyelerin birleştirilmesi olayı hizmette kaliteyi 
getirmeyecektir; çünkü, hepimizin bildiği gibi, zaten, belediyelerin çoğu borçludur. Siz, eğer, borç
lu belediyelerin hizmet alanını genişletecek olursanız, bu belediyeleri ciddî şekilde kaosa sürükler
siniz. Eğer, bu belediyelerin hizmet alanlanna başka mahalleleri, başka belediyeleri eklerseniz, 
buralardaki insanlann hizmet alma konusundaki şanslannı da ciddî şekilde sekteye uğratmış olur
sunuz. 

Bir belediye düşünün, bir de, belediyelikten çıkmış, mahalleye dönüşmüş bir beldeyi düşünün. 
Şimdi, soruyorum size; oranın belediye reisi, hizmet konusunda, sonradan kendisine dahil edilen 
belediyeyi mi veya belediye kimliği gittikten sonra mahalleyi mi önceliğinin içine alır, yoksa, ken
disini seçmiş olan ve kendisinin sınırlannı belirlemiş olduğu belediyenin insanına mı öncelik getirir. 
Dolayısıyla, bu tür yaklaşımlan, bu tür hesap hatalannı özellikle bizlerin yapmaması gerekiyor. 

308 sıra sayılı tasanda da bizim yapmaya çalıştığımız yasaları, özellikle Batılı ülkeler, geliş
miş ülkeler çok önceden yaptılar; onlar, devlet olarak hizmetlerini bitirdiler; ondan sonra, birtakım 
ölçüler, kıstaslar getirdiler demiştim. Daha önce arkadaşlanm "İngiltere'de belediye sayısı Tür-
kiye'dekinden daha az, Fransa'daki belediye sayısı Türkiye'dekinden daha az" demişlerdi. Doğru; 
ancak, oralardaki belediye hizmetleri; yani, devletten insana hizmetin aracı olan belediyelerin sun
duğu kültür hizmetleri, sosyal hizmetler, sağlık hizmetleri çok önceden bitirilmiştir, altyapı hizmet
leri bitirilmiştir; ondan sonra, o yörenin insanının o hizmet kalitesine ulaşmasından sonra, devlet, 
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ancak, hizmeti daha az alan yerlere hizmet getirme konusunda birtakım öncelikleri kendi önceliği 
olarak dahil etmiştir. 

Şunu söylemek istiyorum: Siz, eğer, İngiltere'deki, Almanya'daki, Fransa'daki belediyecilik an
layışıyla ve o ölçülerle bu belediyeler yasasını çıkarmaya çalışırsanız, o zaman, benim insanıma, 
hizmet bekleyen, altyapı bekleyen, hatta, beklemesine rağmen şu ana kadar alamamış insanıma en 
büyük haksızlığı yapmış olursunuz diye düşünüyorum ve bu konuda da iddialıyım. Siz, insanlara, 
önce, sen, kendi kendine, toplayacağın vergilerle altyapını yapabilirsin, mezarlığını yapabilirsin, 
camini yapabilirsin, okuluna bir sınıf ekleyebilirsin deyip, ondan sonra da, hayır kardeşim, sen 
yapamadın, ben de yapamadım, bundan sonra, sen, belediye değil, köy olacaksın derseniz, bu, ne 
hakkaniyet ölçüleriyle bağdaşır ne de sizin veya bizim yapmamız gerekenlerin içinde gerçekten ön
celik sırası alması gereken bir konudur. 

Bir de, çok önemli bir şey daha var: Eğer, ölçüt 32 trilyon borçsa, devlete hiç borcu olmayan 
belediyeler var, hatta, devletten alacağı olan belediyeler var. Peki, onlann suçu ne? Kendilerine ait 
olan birtakım kaynaklan iyi değerlendirmişler, kendilerine ait olan bölgedeki gelirlerden iyi fay
dalanmışlar ve insanlanna hizmet sunma konusunda, bırakın devlete borçlu kalmayı, devletten 
alacağı olan belediyeler var. Onlara da diyeceksiniz ki, kardeşim, kusura bakma, sen işini iyi 
yapıyorsun; ama, senin de nüfusun 1 997; onun için, senin de belediyelik kimliğini alacağım. 

Böyîe1>îr''mantık yok arkadaşlar! Böyle'bîr düzmece yasa, bence, 301Tde geçti, 616'da geldi; 
demin de söylediğim gibi, 308 sıra sonra... Şimdi, inanıyorum, güveniyorum, sağduyuyla, belki, bir 
308 sıra sayı sonra, yeniden, daha düzgün, daha doğru bir yasa yapma imkânımız olacak. 

Bu yapmak istediğimiz yasalar, aynı zamanda, mezkûr uluslararası anlaşmalarla da çok bağ
daşmıyor. Siz, iki belediyeyi birleştiriyorsunuz, o iki belediyenin insanına sormuyorsunuz... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Oral, buyurun, konuşmanızı tamamlayın efendim. 
V. HAŞİM ORAL (Devamla) - Bitireceğim Sayın Başkanım; teşekkür ederim. 
Yani, bakın, görücü usulü belediyecilik anlayışı olmaz; belediyecilikte, görücü usulü 

belediyecilik anlayışı olmaz. Eğer, insanların fikrini almadan, insanların oyunun rengini almadan, 
daha doğrusu, seni köy yapacağım dediğiniz insanın olurunu almadan onun kimliğiyle oynarsanız, 
bu insan da, er geç, size, hak ettiğiniz cevabı verecektir. 

Sözün özü: Ne dünyadaki kriterlere uyan bir yasa tasarısı ne bizim bağlı bulunduğumuz ulus
lararası anlaşmalardan destek alan bir yasa tasarısı ne de 308'de olduğu gibi, Türkiye'nin gerçek
lerine uyan bir yasa tasarısı. O yüzden, tasarının bu maddesinin, özellikle ikinci fıkrasının bu yasa 
tasarısından çıkarılmasını talep ediyoruz ve bana bu toleransı gösterdiği için önce Sayın Başkanıma, 
beni dinlediğiniz için de siz sayın vekillerime teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Oral, teşekkür ediyorum. 
11 inci madde üzerinde, şahsı adına, Muğla Milletvekili Sayın Gürol Ergin; buyurun efendim. 
GÜROL ERGİN (Muğla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Belediye Kanunu Tasarısının 11 inci maddesi üzerinde 

şahsım adına söz almış bulunuyorum; sözlerime başlarken, sizleri ve Yüce Ulusumu saygıyla 
selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, benden önce konuşan arkadaşımın da belirttiği gibi, her şeyden önce bir 
kazanılmış hak kavramı vardır. Şimdi, herhangi bir belediyeyi, biz, nüfusu 2 OOO'in altına düştü diye 
belediyelikten çıkarırsak, o insanlara, o yöre halkına haksızlık yapmış olmaz mıyız?.. O yörelere, o 
beldelere belde hakkı verildiğinde, belediye kurulduğunda, onlann durumu, eski durumlanndan, 
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yani, köy olma durumlanndan daha ileriye götürülmedi mi ki, biz, şimdi, oraları yeniden köy haline 
getirmek istiyoruz. 

Ama, bu konuya girmeden önce şunu da söyleyeyim: İster nüfusu 2 000'in altına düştüğü için 
ister başka bir gerekçeyle, belediye tüzelkişiliğin sona ermesi düzenlemesinde, Avrupa Yerel 
Yönetimler Özerklik Şartı Anlaşmasının 5 inci maddesine aykın davranılmaktadır; çünkü, bu mad
de, böyle durumlarda referandumu koşul olarak öne sürmektedir. 

Ben size, izninizle, Londra'da yaşanmış bir olayı burada söz konusu ederek, vatandaşlık kav
ramı ve yönetim kavramının İngiltere'de ne anlama geldiğini, çok küçük, anekdot biçiminde bir ör
nekle vermek istiyorum. 

Değerli arkadaşlanm, Londra'da bir gün bir sokağın sakinleri bakıyorlar ki, bir adamı elektrik 
direğine bağlamışlar. Hemen polise haber veriyorlar "bu elektrik direğinden bu insanı kurtaralım" 
diyorlar. Polisler geliyor, adamı çözmeye kalkıyorlar; adam "hayır, beni çözemezsiniz; çünkü, ben 
kendimi bağlattım bu direğe" diyor. "Nasıl olur" denilince yanıtı şu oluyor: "Ben bu sokağın in
sanıyım. Bu direği benim hiçbir biçimde bilgime başvurulmadan belediye dün bu sokağa dikmiş. Bu 
direk buradan sökülmediği sürece ben bu direkten bu ipler çözülerek kurtanlmamı istemiyorum. Ben 
burada böyle yaşayarak yurttaşlığımın bilincinde olduğumu göstermek istiyorum." Değerli arkadaş
lanm, yanm saat geçmeden o direk sökülüyor oradan ve bu adam da kendini çözdürmüş oluyor. 

Bunu şunun için söylüyorum: Şimdi, 2 000 nüfuslu diye siz bir köyü belde yapmışsınız; ama, 
şimdi, bakın, şu gerekçelerle ve o insanlara hiç sormadan, o insanlann insan olarak düşüncesini al
madan bu belediyeleri kaldınyorsunuz. Nedir?.. Bakınız, hükümetimiz şöyle söylüyor gerekçede: 
"Buralarda kaynaklar verimsiz kullanılmış, bu belediyeler görevini yapmakta acze düşmüş, çarpık 
kentleşme ve gecekondulaşma ciddî boyutlara ulaşmış..." Değerli arkadaşlanm, çarpık kentleşme, 
gecekondulaşma ileri düzeye varan yerlerin belediyelerini kapatırsanız, İstanbul'dan başlayarak 
bütün belediyeleri kapatmanız gerekir, böyle küçük beldeleri değil. Onun için, eğer bir beldede 
belediye kapatılması söz konusu olursa, o beldenin malî kaynaklanm, sosyal hareketlilik ve 
ekonomik edinim düzeyini, yaz-kış değişen nüfusunu, var olan maddî varlığını, gelirlerinin gider
lerini karşılayıp karşılamadığını ölçmek gerekir. Yoksa, bir tek gerekçeyle, nüfusu 1 999'a düştü 
diye belediye kapatılır mı değerli arkadaşlanm?! Böyle bir şey olur mu, bu kadar basit bir ölçü 
olabilir mi bir belediyeyi ortadan kaldırmak için?! 

Bunun için, bu madde gerçekten yanlış olmuştur. Kazanılmış hakka aykın olduğu gibi, benim 
düşünceme göre, o yörede yaşayan insanlann insanlık haklanna da aykındır. Biz bir önerge 
veriyoruz ve bu maddenin çıkanlmasını, daha doğrusu, maddenin bu paragrafının çıkanlmasını is
tiyoruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
GÜROL ERGİN (Devamla) - Hemen toparlıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Ergin, 1 dakika eksüre veriyorum; lütfen, tamamlayınız efendim. 
GÜROL ERGİN (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Şimdi, turistik yörelere baktığınız zaman, sizin, nüfusu 2 000'den az dediğiniz yörelerde, gün

de en az -yaz için söylüyorum- 200 000 yabancı turiste hizmet veriliyor. Siz, bu belediyeleri kal-
dınrsanız, köy yapılanyla bu hizmeti verebileceğinizi düşünüyor musunuz değerli arkadaşlanm?.. 

Aynca, bu belediyelerin çoğunda, çok ciddî altyapı çalışmalan başlatılmış durumda. Belediye 
olmaktan çıkardığınızda, köy tüzelkişiliğiyle bu altyapılar sürdürülebilir mi?.. 

Bu nedenlerle, birçoğunda sağlıkocağı, jandarma komutanlığı, bölge trafik istasyonu, ilk, orta 
ve lise eğitimi veren okullar bulunan bu beldelerin kapatılmasının yanlış olduğunu bir kez daha 
ifade ediyor, önergemizin desteklenmesini, saygılanmla sizlerden rica ediyorum. 
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Size ve ulusuma saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ergin. 
Şahsı adına, İzmir Milletvekili Sayın Hakkı Ülkü?.. Yok. 
Sayın Eyüp Fatsa; buyurun efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Sayın Fatsa, süreniz 5 dakika. 
EYÜP FATSA (Ordu) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; görüşülmekte olan 

616 sıra sayılı kanun tasarısının 11 inci maddesi üzerinde şahsım adına söz aldım; bu vesileyle, 
Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, 11 inci maddede, özellikle, nüfusu 2 000'in altına düşmüş belde 
belediyelerinin kaldırılmasıyla ilgili bir hüküm var. Biraz önce, Anamuhalefet Partisine mensup 
milletvekili arkadaşım, bununla ilgili kanaatini ifade etti. Bunların kaldırılmasının yanlış olacağını, 
insanların, bu beldelerin, bu halkın cezalandırılması manasına geldiğini, böyle anlaşılacağını ifade 
etti. Ben de bu konuyla ilgili şahsî düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istedim. 

Değerli arkadaşlar, özellikle, 1989'dan sonra Türkiye genelinde köylerin yoğun olarak belde 
yapılması gayretlerine şahit oluyoruz. Bu köylerin siyasî gerekçelerle belde yapıldığını görüyoruz. 
Benim seçim bölgem olan Ordu'da 53 tane belde var. Bu beldelere mevcut şartlar ve imkânlarla hiz
met vermek, belde imkânlarıyla buralara hizmet götürmek, hizmet yapmak, vatandaşın, özellikle, 
Karadeniz'in coğrafî şartlarını da dikkate aldığınızda bu beldelerdeki vatandaşın beklentisine cevap 
vermek mümkün değildir. Bir belde düşünün, bir uçtan bir uca 20 kilometre; büyükşehir sınırları 
kadar. Evlerin birbirine mesafesi en az 500 metre, 1 kilometre, ıslıkla veya işaretle haberleşebiliyor-
sunuz. Arazi şartları çok zor. Buralar belde yapılmış. Belediye binası yok, belediye hizmetleri için 
hiçbir altyapı yok, araç-gereç yok, alet-ekipman yok. Eh, ayda, 10-15 milyar lira İller Bankası 
ödeneği geliyor; 5 kişi, 10 kişi çalışıyor -en az 5 kişi çalışıyor- ve bu gönderilen ödenekle de, sadece 
başkanın ve çalışan personelin maaşları ve diğer giderleri karşılanabiliyor ve bu beldelere, hiçbir 
hizmet yapma imkânını bulamıyoruz; belediye başkanları da bulamıyor. Belde olduğu için, 
Karayolları gelmiyor. Köy Hizmetleri gelmiyor, diğer köylere hizmet veren birimlerin hiçbirisi 
buralarda hizmet yapmıyor. Mevcut belde ve belediye başkanının da, kendisine verilen imkânlarla 
bu hizmetleri yapma şansı yok. 

Evet, İç Anadolu'da. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da; yani, yerleşim alanlarının toplu olduğu 
yerlerde, belki, bu, çok fazla sıkıntı meydana getirmiyor olabilir; ama, Karadeniz gibi, coğrafî şart
ları ve yerleşim şartları, fizikî yapıdan kaynaklanan bu zorluklar dikkate alındığında, buralarda, bu 
belde imkânlarıyla ve bu belde belediyelerine sağlanan imkânlarla hizmet yapılamıyor. Hem 
belediye başkanları hem seçilmiş insanlar, milletvekilleri olarak bizler, çok zorluk yaşıyoruz; ay
rıca, hizmet gitmediği için, burada meskûn insanların, bu beldelerde yaşayan insanların da, yoğun 
olarak tepkileriyle karşı karşıyayız. 

Değerli arkadaşlar, keşke, siyasî gerekçelerle bu köyler belde yapılmamış olsaydı. Bugün, hep 
beraber, bu handikaptan çıkmanın yollarını arıyoruz; 3 000 diyoruz, olmuyor. 5 000 diyoruz, ol
muyor, 2 000 diyoruz; ki, bu, hukukî bir rakamdır... Şahsen. Eyüp Fatsa olarak -şahsî kanaatimdir 
bu- bu, 2 000 değil, daha yüksek rakamlarla telaffuz edilmeli; yani, 3 000, 4 000, hatta, 5 000 
rakamları, nüfus olarak, buralarda baz alınmalıydı. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayıu Fatsa, buyurun. 
EYÜP FATSA (Devamla) - Toparlıyorum. 
Bütün köyler belde yapılmış ve hiçbir hizmet götüremiyoruz. Belediye başkanı çaresiz, orada 

yaşayan vatandaşlar çaresiz, siyasîler çaresiz, bürokratlar da çaresiz. 
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Bu, öyle zannediyorum ki, bir yaraya. Bir sıkıntıya işaret etme babında, bir düşüncemi arkadaş
larımla, kamuoyuyla paylaşmak istedim. Bu konuda siyasî endişelerle hareket etmemeliyiz; 
realitelerle, gerçeklerle hareket edersek, hem bu sıkıntılardan kurtulmuş oluruz hem de çok sayıda, 
siyasî gerekçelerle köyden beldeye çevrilmiş yerlere ve buralarda yaşayan insanlarımıza hizmet 
götürme imkânını buluruz diye düşünüyor; bu vesileyle, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (AK 
Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Fatsa. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerinde 2 adet önerge vardır; önergeleri önce, geliş sıralarına 

göre okutacağım, sonra aykırılık derecelerine göre işleme alacağım. 
İlk önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Belediyeler Kanunu Tasarısının 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının metin

den çıkarılmasını arz ederiz. 
V. Haşim Oral Mustafa Gazalcı Ali Cumhur Yaka 

Denizli Denizli Muğla 
Gürol Ergin Nadir Saraç Ali Kemal Deveciler 

Muğla Zonguldak Balıkesir 
BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 616 sıra sayılı Belediyeler Kanunu Tasarısının "Tüzelkişiliğin sona er

dirilmesi" başlığını taşıyan 11 inci maddesi Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartına ve dolayısıy
la Anayasaya aykırı olduğundan tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Bülent Baratalı Türkân Miçooğulları Ali Kemal Kumkumoğlu 
İzmir İzmir İstanbul 

Mehmet Akif Hamzaçebi Mehmet Küçükaşık 
Trabzon Bursa 

BAŞKAN - Bu önerge en aykırı önerge olduğundan, işleme alıyorum. 
Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞ-

LU (Bursa) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılmıyoruz efendim. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Başkan, gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe : 
Belediyeler Kanunu Tasarısının 11 inci maddesi hükmüyle, bağlı olduğu il veya ilçe belediyesi 

ile nüfusu 50 000'in üzerinde olan bir başka belediyenin sınırına 5 000 metreden daha yakın hale 
gelen belediye ve köylerin; genel imar düzeni veya temel altyapı hizmetlerinin gerekli kılması 
durumunda, Danıştayın görüşü alınarak, İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine, müşterek kararnamey
le tüzelkişiliklerinin sona erdirilerek ilgili belediyeye katılması öngörülmektedir. 

1988 yılında Türkiye tarafından imzalanan Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, 1991 yılın
da bazı çekincelerle 3723 sayılı Yasayla onaylanmıştır. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartının 
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Türkiye tarafından da benimsenen "Yerel Yönetim Sınırlarının Korunması" başlığını taşıyan 5 inci 
maddesi aynen şöyledir: "Yerel yönetimlerin sınırlarında, mevzuatın elverdiği durumlarda ve müm
künse bir referandum yoluyla, ilgili yerel topluluklara önceden danışılmadan değişiklik yapılamaz." 

Tasarıda, tüzelkişiliği kaldırılacak belediye ve köy sakinlerinin oylarına başvurulmadan belde 
sınırlarında değişiklik yapılması, usulüne göre yürürlüğe konulmuş olan mezkûr milletlerarası an
laşmaya ve dolayısıyla "ahde vefa" ilkesine aykırı olduğu için, Anayasanın 90 inci maddesine ay
kırıdır. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı önergeyi oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Belediyeler Kanunu Tasarısının 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının metin
den çıkarılmasını arz ederiz. 

V. Haşim Oral (Denizli) ve arkadaşları 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞ-

LU (Bursa) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi mi okutalım? 
ALİ CUMHUR YAKA (Muğla) - Konuşacağım efendim. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Yaka. 
ALİ CUMHUR YAKA (Muğla) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; bu öner

geyi. biraz önce Sayın Fatsa'nın konuştuğu şekilde değil de. madalyonun değişik yüzünden bakarak 
değerlendireceğim; sözlerime başlamadan önce, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, şu ya da bu şekilde, siyasî ya da gerçekten hak etmiş olarak daha önceden 
belediye olan yerlerin nüfusu bugün 2 000'in altına düştü diye, biraz önce Sayın Oral'ın da dediği 
gibi, küçük hesaplar yaparak, belediyelerini ellerinden alıyoruz. 

Şimdi, ben, olaya bir iki örnek vererek gireceğim. Benim bölgemde 6 belediye belediyelikten 
düşüyor. Bunlardan 2'si 32 senelik belediye ve devlete, kamu kurumlarına 1 kuruş borcu bulun
mayan belediye. İmar planını tamamlamış, 18 inci maddeyi uygulamış, altyapısını bitirmiş, makine 
parkını kurmuş 4 tane belediyemiz var. Buradaki insanlar, gerek belediyeye destek olarak gerek 
belediyenin kaynaklarıyla, bugüne kadar, başarılı olarak bu işi getirmişler. Doğrudur, ben 
Karadeniz'de çalıştım, Sayın Fatsa'nın dediğine de katılıyorum, o şekilde belediyelerimiz de var; 
ama, kurunun yanında yaşları niye yakıyoruz?! Bakın. Marmaris'in Bozburun Belediyesi var; yaz 
nüfusu aşağı yukarı 10 000 civarındadır. Bu belediyenin yaptığı hizmetleri, yazın gelen yabancılara 
kim yapacak, köy muhtarı mı yapacak?! 

MUSTAFA ÇAKIR (Samsun) - Belediye başkanı ile muhtarın ne farkı var?.. 
ALİ CUMHUR YAKA (Devamla) - Belediye başkanı ile muhtarın farkı var değerli arkadaşım: 

olmasaydı bu duruma gelmezdik zaten. O zaman niye belediyeleri çıkardık?.. 
MUSTAFA ÇAKIR (Samsun) - Ama, parası nereye gidiyor?.. 
ALİ CUMHUR YAKA (Devamla) - Lütfen... Bakın, bir belediyenin yaptığı hizmet ile bir köy 

muhtarının yaptığı hizmet arasındaki farkı bugüne kadar göremiyor muyuz; görüyoruz. 
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Bakın, arkadaşlar, size şunu söyleyeyim: Turistik yerlerde, çöp olayı büyük bir sorundur. 
Burada, belediye başkanı arkadaşlarımız var. bunu da biliyorlar. Bu sorunu nasıl gözardı 
edebiliriz?.. Fethiye'nin Yeşilüzümlü Beldesinde, son iki yılda, sadece ecnebilere satılan parsel 
sayısı 252; bunun 40 tanesi yapılaşmaya geçti. Buraya gelip de bu parseli alan insanlar, belediye 
hizmeti var, belediye hizmetinden yararlanıyoruz diye alıyorlar. Muğla'nın meşhur Gökovası; 
koruma için bütün herkes seferber; buranın belediyesini yok etmekle neyi koruyacaksınız?.. Özel 
Çevre Koruma Kurulu, bugün, Muğla yöresinde, belediyelerle işbirliği yaparak imar planlarını iş
leme koyabildi. Hiçbir köy yerleşim biriminde imar planı işleme konulamadı arkadaşlar. Demek ki, 
burada, kıstası, sadece "nüfusu 2 000'in altında" olarak almak çok yanlış. Bu, bizim, ileride büyük 
sorunlarla karşı karşıya kalmamıza neden olacaktır. Bu nedenle, bu maddede, belediyeleri, nüfusu 
2 000'in altında, 1 996, 1 850, 2 001 diye ayırırsak, işlevlerini gözardı etmiş oluruz. Size, bugüne 
kadar devlete yük olmamış belediyeleri söylüyorum. Gerçekten, yolunu asfalt veya parke taşı yap
mış. suyunu getirmiş, imar işini bitirmiş, çöp sorununu halletmiş belediyelerimiz var. Bunları neden 
cezalandırıyoruz?.. Burada yaşayan insanlara, kardeşim siz bundan sonra hizmet almayacaksınız, 
bu iş burada biter mi diyeceğiz?.. Biz, tam tersine, birbirine yakın köyleri birleştirerek -ki, tasarıda 
bu var- belediye hizmetlerinden tüm vatandaşlarımızın istifade etmesinden yanayız. Sizin de bu 
şekilde düşündüğünüzü biliyorum; ama, daha önceden belediye olmuş, bunu hak etmiş, otuzbeş 
sene, kırk sene, belki daha fazla yıllar bu işten yararlanmış, hiçbir sorunu olmayan yerleri de feda 
ediyoruz gibi geliyor bana. Özellikle de bu tür belediyeler için bu önergeyi verdik. Diğer 
belediyelerimiz böyle, bunlar da şu şekilde diye birbirinden ayırmadan, nüfusu 2 000'in altındaki 
belediyeleri daha sonra başka bir statüde değerlendirerek, onların da haklarını yemeden, gasbet-
meden, başka bir yerde değerlendirmek koşuluyla, bu fıkranın, kesinlikle yasadan çıkarılması için 
önerge verdik. Bu önergeye destek bekliyorum. 

Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yaka. 
Sayın milletvekilleri, Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
11 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
12 nci maddeyi okutuyorum : 
Kararlarının uygulanması ve nüfus tespiti 
MADDE 12.-4 üncü. 6 ncı. 7 nci, 8 inci, 9 uncu ve 10 uncu maddelerde belirtilen kararlar 

kesinleşme tarihini takip eden yılın ocak ayının birinci gününden itibaren yürürlüğe girer. 4 üncü 
maddeye göre belediye kurulan yerlerde 18.1.1984 tarihli ve 2972 sayılı Mahallî İdareler ile Mahal
le Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 29 uncu maddesine göre seçim 
yapılır. 

8 inci maddede geçen birleşme ve katılmalara. 9 uncu maddede geçen mahalle kaldırılmasına, 
11 inci maddede geçen belediye ve köy tüzel kişiliğinin kaldırılmasına veya bir beldenin köye 
dönüştürülmesine dair kararlar ilk mahallî idareler seçimlerinde uygulanır ve seçimler bu yerlerin 
yeni durumlarına göre yapılır. 

Yerleşim yerlerinin bu Kanunda öngörülen nüfusları Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığınca 
tespit edilir. 

BAŞKAN - 12 nci madde üzerinde. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Denizli Milletvekili 
Sayın Haşim Oral: buyurun. 

CHP GRUBU ADINA V. HAŞİM ORAL (Denizli) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ben. 
öncelikle Sayın Bakanımın ve Yüce Meclisin dikkatine bir şey sunmak istiyorum. 
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Burada ölçü. Devlet İstatistik Enstitüsü ve onun yapacağı nüfus sayımı ise -eğer yanlışsam lüt
fen beni düzeltsinler- Devlet İstatistik Enstitüsünün Görev, Yetki ve Kuruluşu Hakkında Kanunu 
değiştiren 219 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (d) fıkrasına göre, nüfus 
sayımları, her sonu sıfırla biten yıllarda yapılacak. Ben, bunu bu şekilde biliyorum. Şimdi, yerel 
seçimler 2004 yılında yapıldığına göre, Anayasamıza göre de yerel seçimler 2009 yılında 
yapılacağına göre, 2010 yılında yapılacak bir nüfus sayımı, 2009 yılında yapılacak bir yerel seçime 
nasıl esas olacaktır?! Tekrar ediyorum: İlgili kanun hükmünde kararnamede, yani 219 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (d) fıkrasında "nüfus sayımları, sonu sıfırla biten yıl
larda yapılır" denilmektedir. O zaman, 2009 yılında yapılacak bir yerel seçime esas olacak nüfus 
sayımı nasıl yapılacak; demek ki, yeni bir yasa, yeni bir düzenlemeyle bir nüfus sayımı yapılacak. 
Buradan şuraya gelmek istiyorum: Eğer siz, her seçime göre bir nüfus sayımı yapacak olursanız, al
tını çizerek söylüyorum, her seçime göre bir nüfus sayımı yapacak olursanız, o zaman her seçim 
bölgesine göre bir nüfus ayarlaması yapma şansını da bulmuş olursunuz diye düşünüyorum. 

Örnek mi istiyorsunuz; vereyim. Bundan önce yapılan nüfus sayımlarında birçok beldemizin 
ilk aşamada DİE'ye gelen neticeleri 2 000'in üzerindeyken, daha sonra gönderilen bazı müfettişler
le, bazı bürokratlarla bu sayılar 2 000'in altına, 1 996'ya indirilmiş, 1 994'e indirilmiş; yani, 2 000'in 
altında üç aşağı beş yukarı bir sayıya indirilmiş. O zaman, bu, nüfusu 2 000'in altında olan beldeler
de yaşayan bütün.yurttaşlarım adına şu soruyu sormak istiyorum: Yasalara göre, bu yerel seçimler
den önce bir nüfus sayımı yapılma olasılığı olmadığına göre, bu yerel seçimlerin beş senede bir 
yapılacağı Anayasanın amir hükmü olduğuna göre, o zaman, bu seçime göre bir nüfus sayımı 
yapılacak olduktan sonra, nerede kaldı buradaki hakkaniyet ölçüsü, nerede kaldı buradaki birtakım 
ölçüler?.. 

Nereden bakarsanız bakın, bu, hem yasalarla hem matematikle hem de uluslararası anlaşmalar
la çok fazla bağdaşmayan veya bağdaşmayacak olan bir yasa hazırlığıdır. Hem Yüce Meclise hem 
70 000 000'a daha önceki konuşmalarımda da arz etmeye çalışmıştım; eğer siz, evinizin çatısı altına 
birkaç oda veya birkaç salon ilave edecek olursanız, ancak, o evinizin ısıtma sistemini, enerjisini es
ki çatının altında kalan odalara, salonlara göre yaparsanız, sizin çatınızın altına yeni dahil ettiğiniz 
odalarda, salonlarda oturanlar üşür, üşür... 

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elazığ) - Elektrikle ısınsınlar. 
V. HAŞİM ORAL (Devamla) - Yüce millet duysun diye söylüyorum, bazı AKP'li milletvekili 

arkadaşlarım "onlar da, o zaman, elektrik sobası yaksınlar" diyorlar. Bir zamanlar bir cumhurbaş
kanı, başbakan vardı "ekmek bulamayan pasta yesin, yollar yürümekle aşınmaz" diyen; zaten 
devamısınız; onun için, böyle söylemenizi de doğal karşılıyorum. 

Özellikle, bu yasaların hazırlanışı sırasında tarafların onayı alınmadan bu yasaların yürürlüğe 
giriyor olması, bu yasanın ayrı bir ayıbı, bana göre olmaması gereken ayrı bir altyapısıdır. Onun 
için, bu hizmet kalitesini artıracak ve hizmet kalitesini artırırken, insanların belediye kimliğini köye 
dönüştürmeyecek, nüfusu 1 998 olduğu için cezalandırmayacak, bundan sonra yapılacak yerel 
seçimlerden önce yapılacak nüfus sayımlarını gerekli kılmayacak tür düzenlemelerin yapılmasını 
diliyorum. Bunu dilerken de, Meclisteki sandalye sayımızın AK Partili milletvekillerinin sayısın
dan az olduğunu ve o yüzden de bu yasaların bu Meclisten çıktığını; ancak, bu yasaların dönüş nok
tasının sandık olduğunu, Yüce Meclisimize de, bir kez daha hatırlatmak istiyorum. 

Dünyanın hiçbir yerinde, bu tür yasalar, bu şekilde çıkarılmaz; önce, o yörelerde yaşayan in
sanlara sorulur; bu yasaların bir bilim altyapısı var mı, ona bakılır; bu yasaların altyapısını oluş
turan, bu yasaların içerisinde mevcudiyetini koruyan belediyelerin gerçek yapılarına bakılır. Demin 
vekil arkadaşımın söylediği gibi, Bozburun Belediyesi ile kırsal kesimdeki bir belediyeyi bir tutan 
mantığın veya Karadeniz Bölgesindeki bir belediyeyi bir tutan bu mantığın çok doğru olmadığını 
bir kez daha söylemek istiyorum. 
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Yüce Meclisi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Herkesi, bütün milletvekillerini, yukarıdan 
gelen emirlere değil, aklıselim bir şekilde, özellikle Türkiye Cumhuriyeti kimliğini taşıyan ve hak
kı gasbedilen insanlarımızın seslerine kulak vermeye çağırıyorum; Yüce Meclisi, saygıyla, sevgiy
le selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Oral. 
Şahsı adına, Muğla Milletvekili Sayın Ali Cumhur Yaka?.. Yok. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
12 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
13 üncü maddeyi okutuyorum : 
Hemşehri hukuku 
MADDE 13.- Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve 

hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediye idaresinin yardımların
dan yararlanma hakları vardır. Yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda sunulması 
zorunludur. 

Belediye, hemşehriler arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin 
korunması konusunda gerekli çalışmaları yapar. Bu çalışmalarda, üniversitelerin, kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, sivil toplum kuruluşları ve uzman kişilerin 
katılımını sağlayacak önlemler alınır. 

Belediye sınırları içinde oturan, bulunan veya ilişiği olan her şahıs, belediyenin, kanunlara 
dayanan kararlarına, emirlerine ve duyurularına uymakla ve belediye vergi, resim, harç, katkı ve 
katılma paylarını ödemekle yükümlüdür. 

BAŞKAN - 13 üncü madde üzerinde. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Uşak Milletvekili 
Sayın Osman Coşkunoğlu; buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA OSMAN COŞKUNOĞLU (Uşak) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
Belediyeler Kanunu Tasarısının 13 üncü maddesi üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına 
söz almış bulunmaktayım. 

13 üncü madde, hemşeri hukukuyla ilgili; beldelerdeki. mahallelerdeki hemşerilerin, hem-
şerilik bilinciyle hareket etmesini sağlayacak hemşeri hukukuyla ilgili. 

Değerli arkadaşlar, Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısıyla başladığımız bu yasaların için
de en çok, belki, rastladığımız kavram ve iddia, katılımcılıktır. Nitekim, Kamu Yönetimi Temel 
Kanunu Tasarısının genel gerekçesinin birinci paragrafını unutmamanızı dilerim. Birinci parag
rafında şöyle der: "Küreselleşme ve sanayi toplumu şartlarından bilgi toplumuna geçiş şeklinde 
özetlenebilecek olan dünyadaki gelişmeler -dünyadaki gelişmeleri iki kavramla özetliyoruz: 
Küreselleşme ve bilgi toplumu; hükümetin getirdiği Kamu Reformu Yasası Tasarısının gerekçesinin 
birinci paragrafına göre- ile halkımızın artan ve çeşitlenen talepleri, etkililiğin artırılması ve katılım
cılık ekseninde kamu yönetiminde kapsamlı bir yeniden yapılanma ihtiyacını gündeme getirmiştir." 

Böyle başladık bu yasa dizisine. Anahtar kelimeler "bilgi toplumuna geçiş", "küreselleşme", 
"katılımcılık", "halkımızın artan ve çeşitlenen taleplerine yanıt verebilmek ve bunları halkımıza en 
yakın yerde yapabilmek." İddialar bunlardır. Şimdi, bu iddialar doğrudur. Şöyle bir ekleme 
yapayım: Bir toplumbilimcinin araştırmasına göre, İngiltere'de yapılmış bir araştırmaya göre, yak
laşık on onbeş sene önce, Batı demokrasilerinde sivil toplum kuruluşlarına üye olanların sayısı 
siyasî partilere üye olanların sayısını geçmiştir. Bu, sivil toplumun katılımcılık yönündeki iradesini, 
azmini, istekliliğini gösteriyor. Bu, bir taleptir, biz katılmak istiyoruz diye bir taleptir; fakat, bu talep 
kendiliğinden ortaya çıkmaz; bu talebin ortaya çıkabilmesi için, bu talebi yaratabilecek hakların da 
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sunulması gerekir. Sivil topluma birtakım hakların sunulması gerekir ki, sivil toplumun örgütlenip 
gerçekten katılımcı olma taleplerine anlam kazandırabilelim. 

Şimdi, bu 13 üncü maddede, biz, bu hakların hiçbirini görmüyoruz. Bu 13 üncü madde ileriye 
götürmüyor, geriye götürüyor. Hemşerilik hakkını ileriye götüren hiçbir şey yok. Şimdi, hemşerilik 
hakkından söz ediyor. Hemşerilerin şöyle hakları vardır deniliyor birinci fıkrada: "Hemşerilerin, 
belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediye ida
resinin yardımlarından yararlanma haklan vardır." Bir hak ifade ediliyor; fakat, bu hakkı yerine 
getirecek mekanizmalardan söz edilmiyor. Oysa, aynı maddenin son paragrafında yükümlülükler 
gayet net ve somut bir şekilde mekanizmalarıyla ifade edilmiştir. Maddenin son fıkrasını okuyorum: 
"Belediye sınırları içinde oturan, bulunan veya ilişiği olan her şahıs, belediyenin, kanunlara dayanan 
kararlarına, emirlerine ve duyurularına uymakla ve belediye vergi, resim, harç, katkı ve katılma pay
larını ödemekle yükümlüdür." Yükümlülükler gayet net bir şekilde ifade edilmiş ve yükümlülük 
olarak ifade edilmiş; ama, katılımcılık hakkını yerine getirecek mekanizmalardan söz yok. 

Şimdi, bu çelişki bütün görüştüğümüz yasalarda var. Bir haktan, bir katılımcılıktan söz 
ediliyor; fakat, bunun önünü açacak, bunu mümkün kılacak mekanizmalardan hiçbir yerde söz edil
miyor. Genel bir iyi niyet temennisi olarak ifade ediliyor; bunu, çok fazla samimî bulmuyorum. 

Neler olabilir bu mekanizmalar? Burada da bir hatırlatma daha yapayım. Katılımcılıktan söz 
ediyorsak, bu yasaların hazırlanılmasında toplumumuzun katilimcilığıhi afârhiş olmamız gerekir 
diye düşünüyorum. Toplumumuzun önemli sivil toplum kuruluşlarından bir kurumun, bir 
kuruluşun, TESEV'in hazırladığı çalışmaya göre, örneğin mahallelere şu mekanizmalar konulabi
lirdi; hemşeri hukuku altında TESEV'in yaptığı öneriler şunlardır: 

Hemşerilere belediye başkanlarını geri çekme hakkı verilebilir. Bir referandumla veya başka 
mekanizmalarla somut bir hak verilebilirdi. Böyle bir şey yok maddemizde. 

Meclis gündemine öneri götürme hakkı verilebilirdi. Böyle bir hak da verilmiyor. Somut hiç
bir şey yok; genel bir temenni var. 

TESEV'in önerilerine devam ediyorum. 
Bazı imar, yatırım ya da harcama kararları için referandum yaparak görüşlerini alma hakkı 

verilebilirdi. Bu da yok. 
Şimdi, mevcut olan imar planı uygulamalarının sonuçlarını hemen hemen her kentimizde 

görüyoruz. Bu imar planı uygulamalarında, imar kararlarının alınmasında halkın doğrudan katkısını 
sağlayacak mekanizmalara, bu hakkı sağlayacak mekanizmalara bu maddenin yer vermesi gerekirdi. 

Her şeyden önce, bu yasalar, böyle ciddî sivil toplum kuruluşlarının görüşü alınarak hazırlan
malıydı. Görüşler yazılı; fakat, yasada görmüyoruz. 

Bu arada diğer bir önemli gelişme de -ve bunu yerime geçer geçmez, soru olarak, Sayın Baş
kanın aracığıyla, Sayın Bakanımıza yöneltmek istiyorum- UNDP, yani Birleşmiş Milletler Kalkın
ma Programı desteğiyle Türkiye'de uygulanmakta olan "Yerel Gündem 21" diye bir program vardır. 
Burada katılımcı süreçleri geliştirme mekanizmaları geliştirilmektedir. Ne gibi mekanizmalar uy
gulanmaktadır; Türkiye'nin de bazı pilot bölgelerde uyguladığında, bakın, neler vardır: Kent kon
seyleri veya benzeri platformlar. Çalışma grupları... Farklı kurumlardan ve sektörlerden gelen 
gönüllülerin ilgili kentin öncelikli konularında ve sorun alanlarında yoğunlaşabileceği katılımcı bir 
mekanizma, çalışma grupları. Mahalle ölçeğinde çalışmalar kapsamında da birçok kentte oluş
turulan muhtarevleri, mahalle hizmet odaları gibi, mahalle meclisleri gibi, katılımcı süreçlerin, bel
de halkının gündelik yaşamında katılımcılığın ifadesini bulmak, bir slogandan öte ifadesini bul
masını sağlayıcı mekanizmalar mümkündür. Kadın meclisleri, kadınlara yönelik platformlar ve çok 
amaçlı kadın merkezleri, karar alma süreçlerine kadınların etkin katılımının teşvik edilmesi ve 
kadın bakış açısının tüm politikalara ve stratejilere yansıtılması gibi öncelikli konularda bilinç 
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düzeyinin artmasına yardımcı olacak mekanizmalar. Gençlik meclisleri keza. Aynısını, gençlik plat
formunda, düzeyinde de... Gençliğin her alanda karar alma mekanizmalarına katılımının sağlan
masına olanak verecek bir mekanizma. Yani. bu mekanizmalar vardır, uygulanmaktadır. 

Bu maddede de -daha önceki 9 uncu maddede de. ben, bunu dile getirmiştim Sayın Bakana 
sorarak- sadece bir gevşek temenni olarak, bu katılımcılığı bir hak olarak ifade etmek yerine, bu 
yasada tıpkı yükümlülükler nasıl somut ifadelerle listeleniyorsa, katılımcılığı teşvik eden mekaniz
malar, katılımcılığı mümkün kılan mekanizmaların da bu yasada yer almış olması gerekirdi. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
OSMAN COŞKUNOĞLU (Devamla) - Sayın Başkan, son cümle... 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Coşkunoğlu. 
OSMAN COŞKUNOĞLU (Devamla) - Ancak bu şekilde, katılımcılığın, burada sık sık ifade 

edilen katılımcılığın ciddîye alındığına ikna olmak mümkündür. 
Bilgi edinmek diyoruz, bilgi toplumu diyoruz. Bu bilgi edinme, bilgi toplumu olmak da bir 

temenni şeklinde ifade edilmemeliydi, daha zorunlu mekanizmaların geliştirilmesi gerekirdi. Bu 
bakımlardan madde, katılımcılığı teşvikten, halkın katılımcılığını teşvikten çok uzaktır, sadece 
yükümlülükleri somut bir şekilde sıralamaktadır. Genel olarak görülen bir eğilimin bir ifadesi de bu 
maddededir; söylem var; fakat, somut, maddelerde kendini göstermiyor bu söylemler. 

Bunu dikkatinize getirir, hepinize saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Coşkunoğlu. 
Sayın Coşkunoğlu, ekranda soru talebiniz gözüküyor. Sorunuzu sordunuz mu, soracak mısınız 

efendim? 
OSMAN COŞKUNOĞLU (Uşak) - Soracağım efendim. 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
OSMAN COŞKUNOĞLU (Uşak) - Teşekkür ederim. 
Sayın Başkan, aracılığınızla. Sayın Bakana, Yerel Gündem 21 uygulamalarıyla ilgili sormak is

tiyorum. 
Bu hükümet döneminde de, 11 Haziran 2003 ve 12 Kasım 2003 tarihli Resmî Gazetelerde 

yayımlanan desteğiniz süregidiyor. Bu hükümet döneminde de Yerel Gündem 21... Yerel Gündem 
21 de çok başarılı olmuştur geçmiş pilot uygulamalarında: hatta 1999'da galiba, UNDP tarafında en 
mükemmel uygulama olarak örnek gösterilmiştir. 

Şimdi, bu Yerel Gündem 21'de var olan mekanizmaların hiçbirinden neden yararlanılmadı bu 
yasada ve bu yasanın katılımcılık maddeleri hazırlanırken; yani, nasıl yansıdı Yerel Gündem 21 bu 
yasaya eğer yansıdıysa; yoksa, sadece öyle bir uygulama mıydı? Bunu sormak istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Coşkunoğlu. 
Sayın Bakanım, buyurun. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Yerel Gündem 21 uygulamaları, hem Hükümetimiz hem de Bakanlığım tarafından desteklenmek
tedir ve Yerel Gündem 21 Yönlendirme Kurulu Üyesi. Bakanlığım adına. Mahallî İdareler Genel 
Müdürümdür ve bunun toplantılarına muntazaman katılmaktadır. Yerel Gündem 21 başarılı hizmet
ler yapmıştır. Biz, burada, ayrıca Bakanlık olarak bunun desteklenmesi konusunda da iki tane genel
ge yayınladık bütün valiliklerimize ve belediyelere. Bu kent konseylerini de, Yerel Gündem 21'in 
uygulama araçlarından biri olarak kabul ettiğimiz için, yasallaşması bakımından bu tasarıya ilave 
ettik. 
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Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. 
Madde üzerinde 1 adet önerge vardır; önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 616 sıra sayılı tasarının 13 üncü maddesinin son fıkrasına aşağıdaki cüm

lenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
M. Akif Hamzaçebi Bülent Baratalı Ali Kemal Kumkumoğlu 

Trabzon İzmir İstanbul 
Mehmet Küçükaşık Türkân Miçooğulları 

Bursa İzmir 
"Belediye uygulamalarına karşı hak arama, hemşerinin doğal hakkıdır." 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞ-

LU (Bursa) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Belde sakinlerinin "hak arama" konusundaki hakkı açıklığa kavuşturulmaktadır. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı önergeyi oylarınıza 

sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
13 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
14 üncü maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

Belediyenin görev ve sorumlulukları 
MADDE 14.- Belediye, kanunlarla münhasıran başka bir kamu kurum ve kuruluşuna veril

meyen mahallî müşterek nitelikteki her türlü görev ve hizmeti yapar veya yaptırır, gerekli kararları 
alır, uygular ve denetler. 

Belediye öncelikle imar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; çevre ve çevre sağ
lığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin 
ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, genç
lik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, evlendirme, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve 
ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. 

Belediye, okul öncesi eğitim kurumlan açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının in
şaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaç
larını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile 
tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağ
layabilir, bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun 
olarak yeniden inşa edebilir. 

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği 
dikkate alınarak belirlenir. 
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Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet 
sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. 

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı, belediye sınırlarını kapsar. 
Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Bursa Milletvekili Ali 

Dinçer; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA ALİ DİNÇER (Bursa) - Sayın Başkan, Sayın Divan Üyeleri, değerli 

milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, saygılarımı sunuyorum. 
Belediyelerle ilgili tasanda 14 üncü madde, 1580 sayılı Kanunda olduğu gibi, çok geniş kap

samlı tutulmuş. Yalnız, tabiî, bu görevleri yapabilmekle ilgili olarak, Türkiye'nin belediyecilik 
yapısı da önemli. Bu hizmetlerin, aslında, çağdaş, Avrupai anlamda Avrupa standardında, 70 000 
000'un, 70 000 000'una da gitmesi gerekir. Bunun için de, Türkiye'yi -Avrupa ülkelerinde olduğu 
gibi- belediyeler Türkiyesi olarak düşünmemiz gerekir. Bugün, Kapıkule'den Avrupa'ya geçtiğimiz 
zaman, yeni Avrupa Birliği üyesi olma durumunda olan eski Doğu Bloku ülkelerinde bile, yol
culuğunuz boyunca, sürekli belediye sınırları içerisinde kalırsınız. En uç noktadaki mezra bile, 
belediye hizmetlerinden yararlanır. Bu, aslında, bizim idarî kültürümüze yabancı da değil; en iyi, 
İçişleri Bakanlığı mensupları bilir. Bağdat'ta, Aydın'da, Niş'te, Rusçuk'ta, bundan yüzelli yıl kadar 
önce valilik yapmış olan Mithat Paşa, kimi yerlerde, 2 000-3 000 nüfuslu merkez yerleşim yer
lerinin etrafında, 20 kilometre uzaklıklara kadar giden kırsal alan bölge belediyeleri oluşturmuştur. 
Bugün, hâlâ, Bulgaristan'da, Yugoslavya'da, bu belediyeler, yüzelli yıl önce Osmanlı Valisi Mithat 
Paşanın belirlediği sınırlar içerisinde görev yaparlar: hatta, bazıları, merkez kasaba etrafında, 20-25 
köy yerleşim yeri ile 20 000-25 000 nüfuslu kırsal alan bölge belediyeleridir ve hâlâ başarıyla hiz
met veriyorlar. 

Burada sık sık referans verilen bir kavram var; yerinden yönetim. Yerinden yönetim, özgür
lükçü, çoğulcu, katılımcı Batı tipi demokrasilerde her yurttaşın hakkıdır. Belediye hizmetlerinden 
yararlanmak her yurttaşın hakkıdır. Bu hakkı tanıyabilmemiz için, biz, belediyecilik anlayışımızı 
tüm yurt sathına yaymanın yollarını aramak durumundayız; ama, burada aksi oluyor. Hatta, şunu 
söyleyeyim: Mithat Paşanın kurduğu kırsal alan bölge belediyelerinde, her köy, muhtarını seçiyor; 
fakat, o muhtarların her biri, aynı zamanda, kırsal alan bölge belediyesinin belediye meclisi üyesi 
oluyor. Bu, giderek Avrupa standardı olmuş, yerinden yönetimle, herkes, kendi yöresinde, merkezî 
fonksiyonların dışındaki tüm fonksiyonları, yerinden yönetimle, ciddî bir katılım mekanizmasıyla. 
demokratik katılım anlayışıyla çözüyor. Eğer Avrupa Birliği üyesi olmak istiyorsak, bunu Tür
kiye'ye de getirmek durumundayız, Cumhuriyet Halk Partisi Programında belirtildiği gibi, Tür
kiye'yi de belediyeler Türkiyesi haline getirmek durumundayız. 

Çok dağınık yerleşim yerleri de olabiliyor, engebeli, dağlık arazi var, yerleşim modları yöreye 
göre değişiyor. O yüzden, bunu belli bir standarda sokmak, pergeli koyup da belli bir metreyle, 5 
000 metreyle yuvarlak bir alan içine sokmak rasyonel değil, akılcı değil. Engebeli, dağlık araziler
de dahi, en uç noktadaki vatandaşımız, eğer o yörenin özelliklerine göre kırsal alan bölge belediyesi 
oluşturursak, çağdaş belediye hizmetlerinden yararlanır, bu maddede belirtilen hizmetleri alır ve 
herkesin de bunu almaya hakkı vardır. Örneğin, engebeli yerlerde, kırsal alan bölge belediyesinde, 
geniş bir arazide, bağ-bahçe nizamı, bölgesel imar planı, kalkınma planı çerçevesi içinde plan
lamalar yapılabilir ve en uç noktadaki yerleşim birimleri dahi. çağdaş, Avrupai anlamda, plana göre, 
çevreyi koruyarak, doğayı koruyarak, insana yakışır bir şekilde yerleşebilir; ama, bunun bir 
belediye hizmetiyle olması gerekiyor, belediye çalışmasıyla ve halkın katılımıyla olması gerekiyor. 

Biraz önce, Kırşehir Milletvekilimiz Hüseyin Bayındır'la görüşürken, Kırşehir'in Kaman İlçesi 
Hamit Beldesi söz konusu oldu. Bu belde. Dadaloğlu'nun at koşturduğu, saz çalıp türkü söylediği, 
çok eski bir kültür merkezi, folklorik olarak Orta Anadolu'daki en önemli Afşar yerleşim merkez-
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lerinden biri. Aslında, burası, çevresiyle birlikte, biraz önce anlattığım şekilde, rahatlıkla 5 000'in 
üzerinde kırsal alan bölge belediyesi olarak korunabilecekken, şimdi, yılların belediyesi, tekrar köy 
haline gelmek durumunda oluyor, bu kadar önemli bir yer. Dadaloğlu'nun bile kemikleri sızlayacak, 
oradaki insanlarımızın onuruyla oynanmış olacak. 

Böyle başka durumlar da var. Örneğin, bazı yerlerde "Anadolu aslanları" diye adlandırdığımız 
Denizli'de, Manisa'da, Maraş'ta, Malatya'da, Gaziantep'te, Çorum'da, Bursa'da, Kocaeli'nde hızla 
sanayileşmeden dolayı, sayımdan sonra, değil 2 000, sayımdan önceki 2 000 rakamının çok üstüne 
çıkmışlardır; 3 000, 5 000, 8 000, 10 000 nüfusa ulaşanlar var; ama, 2000 yılında o kadar değildi 
nüfusları. Yani, gerçekçi, reel tespitlerle ve hiçbir kurumsallaşmış belediyeyi ihmal etmeden, onları 
ilgacı bir anlayışla yok etmeyi düşünmeden, biz, bütün Türkiye'yi belediyeler Türkiyesi haline 
getirebiliriz ve böylesi bir Türkiye, Avrupa Birliği standardında yerinden yönetim anlayışının uy
gulandığı bir Türkiye olabilir. 

Bazen, bakarsınız yerleşim yoğundur, sanayileşme vardır; 5 kilometre içinde değil, bir belde 
etrafında, 2-3 kilometre içinde bile 5 000 nüfusu bulursunuz köyleri birleştirerek; ama, bazen de 
yerleşim yerinin doğası gereği, bu, 20 kilometre olabilir. Onun için, böyle bir gerçekçi olmayan 
geometrik yaklaşımla yasa düzenlemek doğru değildir, çağdaş değildir, Avrupai değildir. 

Bu maddede, belediyelerin, mücavir alanlara da belediye meclisi kararıyla hizmet 
götürebileceği yazılı; yani, yazılan tüm hizmetler mücavir alana da götürülecek. Burada bir sorun 
ortaya çıkıyor. Bu hizmeti yapabilmek için ilgili bazı yasalarda değişiklik yapmak lazım. Örneğin, 
Edirne-Keşan-Çamlıca Belediyesinin mücavir alanı geniş, deniz kıyısına kadar gidiyor; ama, o 
mücavir alanda imar çalışması yapıldığı zaman meydana gelen kamu kullanım alanlarının mülkiyeti 
köy tüzelkişiliğinde kalıyor yahut da mera olarak nitelendiriliyor. Mülkiyet belediyeye geçmedik
çe, bu kamu kullanım alanlarında ciddî belediye çalışmaları zor oluyor. Sadece, bu görevi bu mad
deye yazarak bu işi çözemeyiz; bu görevin yerine getirilebilmesi için, diğer ilgili yasalarda da 
değişiklik yapılması gerektiğini bilelim. 

Bu maddede belediye hizmet alanlarının geniş bir şekilde sayıldığını gördük, arkadaşımız 
okudu, tekrar etmeye gerek yok. Yalnız, bu hizmetlerin nasıl yerine getirileceği de önemli. Bu 
tasarının 69, 70 ve 71 inci maddelerinde, belediye şirketlerinin kurulmasından bahsediliyor. Sayın 
Başbakan da, sık sık, belediye şirketleriyle nasıl hızlı ve çok sayıda ihale yapabildiğini anlatır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Dinçer. 
ALİ DİNÇER (Devamla) - Sayın Başkan, ben şahıs adına da konuşmayla birlikte 15 dakika 

konuşacağım. 
BAŞKAN - Tamam, ilave ettim efendim. 
ALİ DİNÇER (Devamla) - Teşekkür ederim, sağ olun. 
Değerli arkadaşlarım, cumhuriyetin ilk yıllarında, doğru dürüst sanayi erbabının, ticaret er

babının olmadığı zamanlarda Türkiye'nin kalkınması için, sanayileşmesi için kamu iktisadî devlet 
teşekkülleri oluşturulmuş. Bugünkü Türkiye'nin kalkınmasında büyük katkıları olan kurumlaşmış 
müesseseler bunlar. Globalleşen dünya ekonomisi çerçevesi içinde, pazar ekonomisi anlayışıyla, bu 
işletmelerin özelleştirilmesi gündeme getiriliyor; ama, ne garip bir çelişki ki, bir yanda da BİT 
dediğimiz belediye iktisadî teşekkülleri oluşturulması gibi bir garabetle karşı karşıyayız. 

Değerli arkadaşlarım, biz bunun bilincindeyiz. Ben size bir örnek vereyim. Bundan on oniki yıl 
önce bir büyük şehrimizde havadan fotoğrafla harita işi ihale edilse, ehil firmalardan birine o günün 
parasıyla 1 trilyona yaptınlabilirdi. Üç beş kişiyi -parti adamı- bir araya getirdiler, bir şirket kurdular 
ve bu işi ihalesiz o şirkete verdiler ve o büyük şehrin bu harita işi gecikerek 5 trilyona mal oldu. Öy
le ilginç olaylarla karşılaşıyoruz ki, böyle kolaycı çözümlerle... Bazen, özellikle irice belediyelerde, 
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matbaa işlerine büyük para gidiyor, matbaacılık yapan, yayın yapan, basım yapan bir şirket kuralım 
diyorlar; belediye işçilerinin toplusözleşme gereği giyim kuşamıyla ilgili fazla masraf yapıyoruz, hay
di bir terzihane kuralım, bununla ilgili bir şirket kuralım diyorlar. Yani, ciddî anlamda özelleştirme 
düşünen, ciddî anlamda pazar ekonomisinin uygulanmasını düşünen bir yaklaşım böylesine bir çeliş
ki içine düşer mi? Belediye yönetimleri adam gibi ihale şartnamelerini hazırlarlar; o şartnamelere 
göre. açık, saydam ihaleler yapılır; o yörelerin, o beldelerin esnafı, sanayi erbabı, ticaret erbabı girer, 
bu işleri en uygun şekilde yapar. Yarışmacı pazar ekonomisinin de, hatta, sosyal anlamda pazar 
ekonomisinin de gereği budur. Bu şirketlerin her birinin ne hale geleceğini biliyoruz bu görevleri 
yerine getirirken. Bunlar, yandaşların işe yerleştirildiği, partizanca uygulamaların yapıldığı, yolsuz
luğa, soyguna, vurguna açık yerlerdir. Bugün Parlamento çatımız altında dahi bu şirketlerden, BİT'ler-
den dolayı 40'a yakın milletvekili arkadaşımızın dokunulmazlığının kaldırılması söz konusudur. Bunu 
böyle yapmak. Avrupai anlamda da, Avrupa standardında da yanlıştır, irrasyoneldir, akıldışıdır. 

Değerli arkadaşlarım, bir başka yaklaşım da şu: Biz. Avrupa standardında, çok geniş görev 
kapsamı olan belediyecilik anlayışını getirmek istiyoruz. Avrupalı olmak, ciddî anlamda, sosyal 
yaşam tarzıyla, estetik anlayışıyla, şehirleşme moduyla. kültür sanat faaliyetleriyle birlikte olur. 
Bugün. Avrupa Birliğine yeni üye olan Doğu Bloku ülkelerinin neredeyse, 50 000-60 000 nüfuslu 
olan şehirlerinde dahi opera vardır, tiyatro vardır, çocuk tiyatrosu vardır, kukla tiyatrosu vardır, 
güzel sanatlarla ilgili akademiler vardır, konservatuvarlar vardır ve bunlar, belediyelerin, yerel 
yönetimlerin desteklediği kuruluşlardır, desteklediği çalışmalardır. Bizim de, buna benzer çalış
maları belediyelerimiz için öngörmemiz gerekir. Bu, çok kısa geçmiş burada. Örneğin, 
belediyelerimize, ören yerlerin bakımı onarımıyla ilgili, restorasyonuyla ilgili görevler veriyoruz. 
Bu görevlerle birlikte, özellikle, tarihî ören yerlerin olduğu turistik bölgelerde, sadece Aspendos 
Tiyatrosuyla kalmamalıyız, binlerce yıllık Anadolu uygarlıklarının ürünü olan, olağanüstü görkem
li sanat-kültür etkinlikleriyle ilgili yapıları kullanılır hale getirebilmeliyiz; sadece onarımıyla kal
mamalıyız ve bunların da bir ölçüde yönetimi, o yörenin belediye yönetimlerinin elinde olmalıdır. 
Olsa olsa. Kültür Bakanlığı, bunun koordinasyonuyla ilgili, belediyelerin desteklenmesiyle ilgili 
merkezî bir fonksiyonu üstlenmelidir. 

Rahmetli İsmet Paşa, böylesine çağdaş. Avrupai anlamda bir sanat dünyasının, kültür dün
yasının. estetik dünyasının oluşmasını teşvik etmek için, ömrünün son günlerinde dahi, her hafta, 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının konserlerini en önde izlemiştir ve Türkiye, belediyelerin 
de katkısıyla, merkezî hükümetin de katkısıyla, cumhuriyetin ilk yıllarında, aydınlanma dönemin
de. Türkiye'nin dört bir tarafında, en uç noktalarda -Doğu Anadolunun en uç noktalarında, Güney
doğu Anadolunun en uç noktalarında, Trakya'nın en uç noktalarında- 8 000 halkeviyle, halkodasıy-
la. böylesine Avrupai, çağdaş, estetik anlayışla, sanat-kültür faaliyetlerini en uç noktaya kadar yay
mıştır. Cumhuriyetçi olmak. Atatürk'ü izlemek. Atatürk'ü örnek almak. O'nun önderliğini kabullen
mek. biraz da bu alanda yapılanları O'nun gibi anlamakla mümkündür. 

(Mikrofon otomatik cihaz, tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Dinçer. lütfen, konuşmanızı tamamlar mısınız efendim. 
Buyurun. 
ALİ DİNÇER (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, "yanlışın neresinden dönülürse kârdır" der 

alalarımı/. O nedenle, biz, bu yasa tasarısını ciddî bir şekilde ele alalım; böyle, çağdaş anlamda. Av
rupai anlamda. Avrupa standardında, verinden yönetim anlayışıyla. Türkiye'yi belediyeler Türkiyesi 
haline getirecek bir anlayışla, hep birlikte yeniden düzenleyelim. Böyle alelacele, ben yaptım oldu 
anlayışı}la bir yerlere varamayız. Yani. Cevat Fehmi Başkut'un Buzlar Çözülmeden adlı tiyatro 
eserinde olduğu gibi, rastlantı eseri bir yerde kaymakam olarak görevlendirilen aklından zoru olan 
birisi, orayı burayı asmış kesmiş, eksik gördüğü bütün yerlerde, bütün kurumları mülga hale getir
miş. o yerleşim yerinde bir düzen bırakmamış... 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Dinçer, istirham ediyorum, lütfen, konuşmanızı tamamlayınız efendim. 
ALİ DİNÇER (Devamla) - Uygulamalarıyla yanlış sonuçlar verecek olan, ülke aleyhine, hal

kımız aleyhine sonuçlar verecek olan, sıkıntılar yaratacak olan bir düzenlemeyi, Cumhuriyet Halk 
Partisi adına, şahsım adına rica ediyorum, geri çekelim, tekrar gözden geçirelim, hep birlikte, en 
kısa süre içinde en mükemmel bir hale getirelim. 

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
14 üncü madde üzerinde, şahsı adına, Malatya Milletvekili Münir Erkal; buyurun. (AK Parti 

sıralarından alkışlar) 
AHMET MÜNİR ERKAL (Malatya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Belediyeler 

Kanunu Tasarısının genel bir değerlendirmesini yapmakta fayda var. Bu kanun tasarısı, bütün 
hükümetler döneminde, önemli bir yaklaşım olarak düşünülmüş, çeşitli spekülasyonları yapılmış; 
ama, bir türlü Meclisin önüne getirilememiştir. Her şeyi yapacağım mantığı, hiçbir şey yapmamayı 
netice olarak vermiştir. Bunun için, tabiî, biz arzu ediyoruz ki, her şeyin en mükemmeli, en ilerisi 
yapılsın. Önünüze gelen bu kanun tasarısında, biz, değerli Cumhuriyet Halk Partisinin de bu husus
taki hassasiyetini bitiyoruz. İktidar ve muhalefetiyle beraber, burada; önemli bir adim âtilfh'aKtâaif 
ve bu adım atılmalıdır. Bu bir başlangıç noktası olmalıdır; önemli bir başlangıç noktası olmalıdır. 
Belki, arzu edilen bütün eksiklikler, arzu edilen tüm imkânlar sistemin içinde olmayabilir; ama, 
oluşturulan yapısı itibariyle, bu önemli bir başlangıçtır ve bu başlangıç, bundan sonra, güçlenerek, 
iktidarla muhalefetle beraber, çok daha güzel bir noktaya gitmelidir. 

Türkiye'de merkezî yönetimden hep şikâyet ediyoruz; hantallığından, bürokrasinin katılığın
dan, yerel yönetimlerde en küçük bir işin bile Ankara'ya taşındığından şikâyet ediyoruz. On yıl 
belediye başkanlığı yapmış biri olarak, bunu yaşayan biriyim de ayrıca; böyle de bir özelliğim var, 
birikimim var. Ayrıca, mimar kimliğimle de. kentlerin dokularının sağlıklı oluşmasındaki sıkıntıları 
da çok iyi biliyorum; en küçük bir tadilat, geçmişte, Ankara'ya taşınıyordu. 1985 yılında yasalaşan 
İmar Kanunu çıkarılırken, çok spekülasyonlar oldu, böyle bir yetki yerel yönetimlere verilebilir mi 
diye. Önemli bir yetkidir gerçekten, güçlü bir yetkidir, gerçekten, potansiyeli çok fazla olan bir yet
kidir; ama, bakın, artık, şunu kabullenmemiz lazım; bütün siyasî partilerin, siyasî iradelerin de şunu 
gündeme getirmesi lazım: Yönetişim kavramını, yani, vatandaşın sistemi denetleme şuurunu, bilin
cini, iradesini maksimuma çıkarmak lazım. Yönetişim böyle olur. Yönetişimi vatandaşa yayabilir-
seniz, gerçek anlamda bir otokontrol sistemi oluşur. O zaman da, yerel yönetimlere verilen yetkiler
le vatandaş arasındaki karşılıklı etkileşim, birtakım büyük yanlışlıkların ortadan kalkmasına -ne 
yapar- engel olur, vesile olur. 

Bizim, aslında, öncelikle, sivil toplumdaki bu sistemi, hatta, sivil toplumun yeni yaklaşımıyla, 
gönüllü sektörün gücünü artıracak sistemi de gündeme getirmemiz lazım. Hükümet olarak, Bilgi 
Edinme Hakkı Kanununu çıkardık. Bu, otokontrol sisteminin güçlenmesinde, sivil toplumun güç
lenmesinde çok önemli bir adım. Tabiî, bunun gerisinin de gelmesi lazım. Dolayısıyla, onun için, 
yerel yönetimlere yetki devrinde ve bu sistemin bu şekilde başlangıcında çok önemli bir şey 
görüyorum; adım olarak ve başlangıç olarak görüyorum. 

Bakın, çok önemli bir şey söyleyeceğim. Siyasî krizlerin çok yoğun olduğu dönemlerde. 
hükümetlerin bir nevi devredışı kaldığı dönemlerde -bunları yaşadık- eğer, belediyeler, yerel 
yönetimler güçlü bir yapıya sahip olmasaydı, şehirler zaruri hizmetlerin hiçbirini alamazdı. İç-
mesuyu bulamazdınız, yollarda seyahat edemezdiniz, seyrüsefer yapamazdınız; zarurî hizmetleri 
alamazdınız. Geçmiş dönemde, hükümetlerdeki kriz dönemlerindeki sıkıntılarda, yerel yönetimler 
çok önemli fonksiyon ifa etmiştir. Bu anlamda, elimizden geldiği kadar, şu anda. hükümet olarak 
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bunu gündeme getirmemiz, bu sistemin daha da güçlenmesi, Türkiye'nin geleceği açısından umut 
vericidir. 

Değerli milletvekilleri, değerli arkadaşlar; bakın, biliyorsunuz, yerel yönetimlerde parlamenter 
sistem yoktur, yerel yönetimlerdeki sistem başkanlık sistemidir. Dolayısıyla, başkanlık sistemi daha 
esnek, inisiyatif kullanan, çabuk karar verebilen, yirmidört saat hizmet üretebilen bir yapıyı 
beraberinde getirmiştir, bürokrasiden uzak bir yapıyı beraberinde getirmiştir. Aslında, yerel 
yönetimlerin bu hızlı, hizmet üreten, esnek, fleksibl, çabuk karar verebilen, anında müdahale 
edebilen yapısı, Türkiye'de fevkalade önemli bir yapıdır. Değerli arkadaşlar, onun için, belediyelere 
getirilen bu yetki, bu anlamda çok önemli kazanımları da ülkeye taşıyacaktır. 

Tabiî, yönetişim kavramının arka planında, vatandaşı memnun etmek esprisi var. Burada, Fatih 
Sultan Mehmet Hanın bir tespiti var... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Erkal. 

AHMET MÜNİR ERKAL (Devamla) -... yönetişimle bütünleşen bir tespit. Fatih Sultan Meh
met Han "hüner, bir şehir bünyad eylemektir; reaya kalbin âbâd eylemektir'" demiştir; yani, ustalık, 
marifet, bir şehri imar etmek, iskân etmek, güzel hizmetler yapmaktır; ama, bunu yaparken bir şeyi 
asla unutmayınız, milletin de gönlünü, kalbini hoş tutunuz; yani, ikisi arasındaki dengeyi sağlayarak 
bunu yapınız. İşte, yönetişim kavramının başka bir tarifi bu. 

Değerli arkadaşlar, bu anlamda, küreselleşme gerçeklerini de gözönüne alarak yerel yönetim
lerde atılan bu adımın, değerli muhalefetimiz Cumhuriyet Halk Partisi tarafından da destek
leneceğini umuyoruz. 

Ayrıca, bazı arkadaşların 2 000 ve 5 000 nüfusları konusunda tenkitleri oldu. Tabiî, 11 inci 
maddeyi ciddî okuduğunuz zaman, burada, Danıştayın görüşü alınarak ve İçişleri Bakanlığının tek
lifiyle bu yapılır deniliyor. Eğer o 2 000 nüfuslu yerde, nüfusun dışında, fonksiyonel açıdan, çevre 
düzeni açısından veya başka bir açıdan yüksek potansiyel varsa ve bu ifade edilirse, zaten bunun 
gereği yapılacaktır. Bu da, önemli bir yaklaşım olarak gündemdedir. Bunu Ali Cumhur Bey söy
lemişti. 

Ayrıca, Ali Dinçer Beyin söylediği şirketler meselesi var; şirketler konusuna da kısaca temas 
etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, belediye şirketleri, birçok belediye hizmetlerinin yerine getiril
mesinde önemli görevler ifa etmektedirler. Özellikle, herhangi bir kentte tekelleşme varsa, herhan
gi bir konuda serbest piyasada arzu edilen rekabet şartlan oluşmamışsa, tanzim anlamında birtakım 
destekleri belediyeye bu esnekliği vermektedir. Bu da. kent hizmetinin çok daha sağlıklı yürütül
mesi açısından önemli bir kazanım sağlayacaktır. 

Değerli arkadaşlar, sözü fazla uzatmadan, son olarak şunları söylemek istiyorum: Bu adım, 
önemli bir adımdır. Burada yapacağımız gayret ve çalışmalar, iktidarıyla ve muhalefetiyle beraber 
hepimize ait olacaktır. Yerel yönetimlerin güçlenmesi, Türkiye'nin sivilleşmesi açısından, demok
ratikleşmesi açısından ve diğer kazanımlar açısından, bana göre. çok önemli bir adımdır. Bunu hep 
beraber paylaşalım diyorum. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerinde 5 adet önerge vardır. Önergeleri, önce geliş sıralarına 

göre okutacağım, sonra aykırılık derecelerine göre işleme alacağım. 
İlk önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 616 sıra sayılı Belediyeler Kanunu Tasarısının 14 üncü maddesinin ikinci 

fıkrasının sonundaki "yaptırır" ibaresinden sonra gelmek üzere "Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 
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elli bini geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için korunma evleri açar" ibaresinin eklenmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Serpil Yıldız Nükhet Hotar Göksel Fatma Şahin 
İzmir İzmir Gaziantep 

Nimet Çubukçu Haluk İpek Faruk Çelik 
İstanbul Ankara Bursa 

Ali Sezai Asım Aykan Nusret Bayraktar 
Kahramanmaraş Trabzon İstanbul 

Avni Doğan A. Faruk Unsal Mücahit Daloğlu 
Kahramanmaraş Adıyaman Erzurum 

BAŞKAN - İkinci önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

(1/766) esas sayılı Belediye Kanunu Tasarısının 14 üncü maddesine son fıkra olarak aşağıdaki 
hükmün eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

"4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Organize Sanayi Bölgelerine tanınan yetki 
ve sorumluluklar bu kanun kapsamı dışındadır." 

Faruk Çelik Haluk İpek Sadullah Ergin 
Bursa Ankara Hatay 

Asım Aykan T. Ziyaeddin Akbulut 
Trabzon Tekirdağ 

BAŞKAN - Üçüncü önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 616 sıra sayılı kanun tasarısının 14 üncü maddesine ikinci fıkradan sonra 
gelmek üzere aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Tasarının 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere "Belediye Coğrafî ve 
Kent Bilgi Sistemlerini kurar." 

Erdal Karademir Orhan Sür A. Rıza Bodur 
İzmir Balıkesir İzmir 

Ali Dinçer Nadir Saraç 
Bursa Zonguldak 

BAŞKAN - Dördüncü önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 616 sıra sayılı Belediyeler Kanunu Tasarısının 14 üncü maddesine 
aşağıdaki fıkranın son fıkra olarak eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Bülent Baratalı Türkân Miçooğulları M. Akif Hamzaçebi 
İzmir İzmir Trabzon 

A. Kemal Kumkumoğlu Mehmet Küçüaşık 
İstanbul Bursa 

"Yeşil alanların imara açılması ve imar yoğunluğu artırılması kararları ile çevre sorunu yarat
ma olasılığı bulunan yatırım ve uygulamalarda yöre halkının bilgilenmesi sağlanarak gerekirse 
referandum yapılır." 
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BAŞKAN - Beşinci önerge en aykırı önergedir; okutup, işleme alıyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 616 sıra sayılı Belediyeler Kanunu Tasarısının 14 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Bülent Baratalı Türkân Miçooğullan A. Kemal Kumkumoğlu 
İzmir İzmir İstanbul 

Mehmet Küçükaşık Nadir Saraç 
Bursa Zonguldak 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum : 
Gerekçe : 
Belediyeler Kanunu Tasarısının 14 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki "Belediye, kanunlar

la münhasıran başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki her 
türlü görev ve hizmeti yapar veya yaptınr, gerekli kararlan alır, uygular ve denetler" hükmü 
Anayasaya aykın bir düzenlemedir. 

Kamu Yönetimi Temel Kanunundaki yaklaşımın doğal sonucu olarak, merkezî idarenin sınırlı 
sayıdaki görevlerinin dışında kalanlar mahallî müşterek ihtiyaç tanımı içinde mahallî idarelere ak-
tanlmıştır. 

Bu yaklaşım, Anayasanın 126 ve 127 nci maddelerindeki merkezî ve mahallî idarelerle ilgili 
ilkelerine aykındır. Anayasanın "mahallî müşterek ihtiyaçlan karşılamak" üzere kurulmasını öngör
düğü mahallî idarelere verilen görevlerin karşılaşacağı toplumsal ihtiyaçlann büyük çoğunluğunun 
mahallî müşterek ihtiyaç olarak nitelenmesi mümkün değildir. Yerelliği aşan gereksinimler, özellik
ler ve sonuçlar söz konusudur. 

Anayasadaki düzenleme, merkezî idarenin genel yetkili, mahallî idarelerin ise özel yetkili 
kuruluşlar olduğunu göstermektedir. Bu anayasal engele takılmamak için, Belediyeler Kanunu ve İl 
Özel idaresi Kanunu Tasarılannda belediyelerin ve il özel idarelerinin görevleri belirlenirken; mer
kezî idarenin görevli olduğu alanlar (adalet, savunma, güvenlik, istihbarat, dış ilişkiler, maliye, 
hazine, dışticaret, gümrük, millî eğitim, diyanet, sosyal güvenlik hizmetleri, tapu kadastro, nüfus ve 
vatandaşlık işleri) dışındaki iş ve hizmetler tek tek sayılmıştır. Ancak, belirtmek gerekir ki, bu yak
laşım da Anayasaya aykınlığı ortadan kaldırmamıştır. Çünkü, belediyelerin ve il özel idarelerinin 
görevlerinin sayılması, merkezî idarenin özel yetkili olması konumunu değiştirmemiştir. 

Zaten taşanlarda, kanunlarla başka kamu kurum ve kuruluşlanna verilmeyen mahallî müşterek 
nitelikteki her türlü görevin belediye/il özel idaresi tarafından yerine getirileceği hükme bağlanarak, 
yerel yönetimlerin genel yetkili olduğu bir başka şekilde ifade edilmiştir. 

Merkezî idare ile yerel yönetimler arasında görev bölüşümüne ilişkin birçok kanun, dava veya 
itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesinin önüne gelmiştir. Mahkeme, bu vesilelerle mahallî müşterek ih
tiyaç kavramına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştur. Anayasa Mahkemesi bu değerlendir
melerinde; Anayasanın il, belediye ya da köy halkının mahallî müşterek ihtiyaçlarının neler olduğunu 
belirlemediğini, bunun saptanmasını yasaya bıraktığını, bu durumda yasalann kamu yarannı 
gözeterek Anayasa sınırlan içinde merkezî yönetimle yerel yönetim arasındaki görev sınırlannı belir-

- 8 8 -



T.B.M.M. B: 109 1 . 7 . 2004 0 : 2 

leyebileceğine karar vermiştir. Yani, merkezî idarenin mahallî müşterek ihtiyaçların karşılanmasına 
müdahale etmesi, Anayasa Mahkemesinin içtihatlarıyla bir ölçüde mümkün olmasına karşılık. 
Anayasada ve Anayasa Mahkemesi içtihatlarında yerel yönetimlere, mahallî müşterek ihtiyaçlar 
alanını aşarak ulusal kamu hizmetleri alanında doğrudan görevler verilmesi Anayasaya aykırıdır. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı önergeyi oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 616 sıra sayılı Belediyeler Kanunu Tasarısının 14 üncü maddesine 
aşağıdaki fıkranın son fıkra olarak eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Türkân Miçooğulları (İzmir) ve arkadaşları 
"Yeşil alanların imara açılması ve imar yoğunluğu artırılması kararları ile çevre sorunu yarat

ma olasılığı bulunan yatırım ve uygulamalarda yöre halkının bilgilenmesi sağlanarak gerekirse 
referandum yapılır." 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Ekolojik dengeleri gözetmeyen kalkınma çabalan tıkanmaya mahkûmdur. Bu nedenle kentleş

me uğraş ve politikaları, ne pahasına olursa olsun anlayışıyla değil, çevreyi ve doğayı kirletip tah
rip etmeden yürütülmelidir. 

Çevre hakkı, artık evrensel insan hakları kapsamına girmiştir. Temiz ve sağlıklı çevrede 
yaşamak bireylerin temel hakkıdır. 

Kanun tasarısının 14 üncü maddesine bu fıkranın eklenmesiyle yörede yaşayanların kararlara 
katılımı sağlanarak, yerel yönetimlerin demokratik nitelikleri güçlendirilmiş olacaktır. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı önergeyi oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

3 üncü önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 616 sıra sayılı kanun tasarısının 14 üncü maddesine ikinci fıkradan sonra 
gelmek üzere aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Tasarının 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere, "Belediye, coğrafî ve 
kent bilgi sistemlerini kurar." 

Erdal Karademir (İzmir) ve arkadaşları 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Efendim, olabilir: takdire 

bırakıvoruz. 
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BAŞKAN - Sayın Karademir?.. 
ERDAL KARADEMİR (İzmir) - Gerekçe okunsun Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum : 
Gerekçe : 
Coğrafi ve kent bilgi sistemi, bir şehrin bilgilerinin birbirleriyle ilişkili olarak ve istenildiği an

da ulaşılabilecek şekilde düzenlenmesi, altlık haritaların oluşturulması, gerekli donanım ve personel 
altyapısının oluşturulması ve bu sistemin ayakta kalabilmesi için gerekli koordinasyonun oluşturul
ması gibi mekâna dayalı verilerin girişi, saklanması, yönetimi, analizi ve çıktılarının alınması iş
lerini bilgisayar ortamında yapabilen konumsal bilgi sistemidir. 

Günümüzde bu teknoloji belediye hizmetlerimiz için zorunludur. 
BAŞKAN - Komisyonun takdire bıraktığı, Hükümetin olumlu bularak takdirinize bıraktığı 

önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
Dördüncü önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
(1/766) esas sayılı Belediye Kanunu Tasarısının 14 üncü maddesine son fıkra olarak aşağıdaki 

hükmün eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
"4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Organize Sanayi Bölgelerine tanınan yetki 

ve sorumluluklar bu kanun kapsamı dışındadır." 
Faruk Çelik (Bursa) ve arkadaşları 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Takdire 

bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçiyi okutuyorum : 
Gerekçe : 
Sanayiin belkemiğini oluşturan ve yaklaşık 1 000 000 kişinin çalıştığı, yakın gelecekte 4 000 

000 - 5 000 000 kişinin çalıştığı çalışacağı OSB'lere 2000 yılında yayımlanan 4562 sayılı Organize 
Sanayi Bölgeleri Kanunu ile pek çok kamu hizmeti sunma yetkisi tanınmıştır. OSB'ler hem devletin 
hem de yerel yönetimlerin yapması gereken imar. yol. su ve kanalizasyon, arıtma tesisi, çevre ve 
çevre sağlığı, temizlik, katı atık toplama, itfaiye, acil yardım, kurtarma, ambulans, ağaçlandırma, 
park. yeşil alan. kültür ve sanat tanıtım, spor. ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerinin yanı 
sıra. bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanılmasını sağlama, teknoloji geliştirme, elektrik, 
doğalgaz. haberleşme, güvenlik, vb. pek çok yatırımı ve hizmeti kendi sınırları içinde hizmet 
yönünden yerinden yönetim kuruluşu olarak üstlenmiş ve böylece devletin yükünü de azaltmıştır. 

Çalışan nüfusu pek çok belediye nüfusundan daha fazla olan OSB'lerin mevcut yetki ve sorum
luluklarının devam ettirilerek OSB'lerin hizmetten yararlananlara en uygun ve en yakın birim olarak 
hizmet sunması amaçlanmış ve sanayiin ihtiyaçlarının en uygun yöntemle karşılanması ve kamuya 
yük olmaması öngörülmüştür. 

BAŞKAN - Komisyonun takdire bıraktığı. Hükümetin katıldığı önergeyi oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 616 sıra sayılı Belediyeler Kanunu Tasarısının 14 üncü maddesinin ikinci 

fıkrasının sonundaki "yaptınr" ibaresinden sonra gelmek üzere "Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 
elli bini geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için korunma evleri açar" ibaresinin eklenmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Serpil Yıldız (İzmir) ve arkadaşları 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Takdire 

bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (İstanbul) - Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum : 
Gerekçe : 
Ülkemiz açısından yeni bir hizmet dalı olan kadın koruma evlerinin yaygınlaştırılması, var 

olanların geliştirilmesi, hizmetin yararlanıcılarının özellikleri dikkate alınarak çeşitlendirilmesi 
gerekmektedir. Aynca, koruma evleri, şiddete uğrayan ya da uğrama riski taşıyan ve desteğe gerek
sinimi olan kadınlara ve çocuklara psikolojik, hukukî ve ekonomik alanda danışmanlık hizmetleri 
sunmak ve yararlanabilecekleri hizmet kuruluşlan konusunda bilgilendirerek, gereksinim duyduk-
lan hizmet türüne en kısa zamanda ulaşmalannı sağlamak belediyelerin aslî görevi olmalıdır. 

Kadın koruma evleri, kadının toplum içindeki statüsünün yükseltilmesi, üretken hale getiril
mesi, sağlık, beslenme, çocuk gelişimi ve eğitimi, aile planlaması ve ev ekonomisi konulannda bil
gilendirilmesi, haklannın nasıl kullanılacağının öğretilmesi, çeşitli konularda rehberlik yapılması, 
sosyal, kültürel açıdan çok boyutlu ilgi alanlarının geliştirilerek kentsel yaşam biçimine uygun 
tutum ve davranışlar geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Komisyonun takdire bıraktığı, Hükümetin katıldığı önergeyi 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. (Alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, kabul edilen önergeler doğrultusunda 14 üncü maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 
Kapanma Saati: 20.28 
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ÜÇÜNCÜ ÖTÜRÜM 
Açılma Saati : 20.40 

BAŞKAN : Başkanvekili Nevzat PAKDİL 
KÂTİP ÜYELER : Enver YILMAZ (Ordu), Ahmet KÜÇÜK (Çanakkale) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 109 uncu Birleşiminin 
Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

616 sıra sayılı kanun tasarısının müzakeresine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
6. - Belediyeler Kanunu Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum, [çişleri ve Plan ve Bütçe Komisyon

ları Raporları (l'766) (S. Sayısı : 616) (Devam) 
BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, sözlü soru önergeleri ile diğer denetim konularını 

sırasıyla görüşmek için. 6 Temmuz 2004 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 20.41 
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VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. - Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin, bakanlıklarda vekâleten görev yapan bürokrat

lara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHIN'in 
cevabı (7/1996) 

Ek Cevap * 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın B a ş b a k a n Say ın R e c e p Tayyip E r d o ğ a n tara f ından 
yazı l ı olarak cevaplandır ı lması için gereğinin yapılmasını a rz eder im. 

. M ü f î a r r e m İnce 
^ - ' Yalova Milletvekili 

^Hükümet in ize bağl ı t ü m b a k a n l ı k l a r d a M ü s t e ş a r , M ü s t e ş a r Y a r d ı m c ı s ı , G e n e l 
M ü d ü r , - G e n e l M ü d ü r Y a r d ı m c ı s ı , D a i r e B a ş k a n ı v e İl M ü d ü r l ü k l e r i n d e g ö r e v 
y a p m a k t a -olan y ö n e t i c i p e r s o n e l l e ilgili o l a r a k ; 

4 - N e -kadarı v e k a 4 e t e n g ö r e v y a p m a k t a d ı r ? 

2 - 8 u f r i a r m - B a k a n h k l a r a g ö r e d a ğ ı l ı m ı nas ı ld ı r? 

3 - B u kişi ler a r a s ı n d a v e k a l e t e n g ö r e v y a p m a k için y a s a l d ü z e n l e m e l e r i m i z e g ö r e 
a s a l e t e n a t a n m a şar t la r ına s a h i p o l m a s ı gerekt iğ i h a l d e b u şar t la r ı t a ş ı m a y a n v e 
g ö r e v l e n d i r m e yo luy la g ö r e v y a p m a k t a o l a n p e r s o n e l b u l u n m a k t a m ı d ı r ? S a y ı s ı n e 
k a d a r d ı r ? 

4 - Y u k a r t d a a d l a r ı bel irt i len k a d r o l a r d a v e k a l e t e n g ö r e v y a p a n l a r a r a s ı n d a 
C u m h u r b a ş k a n l ı ğ ı t a r a f ı n d a n k a r a r n a m e s i i a d e e d i l e n kişi ler v a r m ı d ı r ? V a r ise h a n g i 
-bakan l ık la rda -görev y a p m a k t a d ı r l a r ? 

T.C. 
D E V L E T BAKANLIĞI V E 

B A Ş B A K A N YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.002/3>-^v-k
ee» ANKARA 

Konu : 
-2.<£./.Li/2004 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MİLLET MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İLGİ :a) T B M M Ba9k.m11, 23.02.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-
7/1996-4648/16202 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 26.02.2004 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-336-14/934 
sayılı yazısı. 

Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İNCE'nin, Sayın Başbakanımıza tevcih 
ettiği Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği, 7/1996 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

ıhmet AlTŞAl Mehmet AlıgAHİN 
Devlet Bakanı ve 

(*) 2-1.3.2004 Tarihli 64. Birleşime Ek Cevap Başbakan Yardımcısı 
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T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı 

Sayı : 026.21/2004/SPGY/l 17359 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Mehmet Ali Şahin) 

İlgi: 27.02.2004 tarih ve B.02.0.002/1233 sayılı yazılan. 

Yalova Milletvekili Sayın Muharrem Lice'nin 7/1996-4648 sayılı yazılı soru 
önergesine Bakanlığım yönünden verilecek yanıtlar ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla rica ederim. 

Ar^-*^\, -
Abdullah GÜL 

Dışişleri Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

YALOVA MİLLETVEKİLİ SAYIN MUHARREM İNCE'NİN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ 

SORULAR: 

Hükümetinize bağlı tüm bakanlıklarda Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, 
Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı ve İl Müdürlüklerinde görev yapmakta olan yönetici 
personelle ilgili olarak; 

1. Ne kadarı vekaleten görev yapmaktadır? 
2. Bunların Bakanlıklara göre dağılımı nasıldır? 
3. Bu kişiler arasında vekaleten görev yapmak için yasal düzenlemelerimize göre 

asaleten atanma şartlarına sahip olması gerektiği halde bu şartlan taşımayan ve 
görevlendirme yoluyla görev yapmakta olan personel bulunmakta mıdır? Sayısı ne 
kadardır? 

4. Yukanda adlan belirtilen kadrolarda vekaleten görev yapanlar arasında 
Cumhurbaşkanlığı tarafından kararnamesi iade edilen kişiler var mıdır? Var ise 
hangi Bakanlıklarda görev yapmaktadır? 

YANITLAR: 

Bakanlığım merkez teşkilatında halen 1 müsteşar, 7 müsteşar yardımcısı, 14 genel 
müdür, 32 genel müdür yardımcısı, 6 müstakil daire başkam, 79 daire başkanı görev 
yapmaktadır. Bakanlığım taşra teşkilatı olmadığından ti Müdürlüğü mevcut değildir. 

Yukanda sayılan yönetici personelin tamamı asaleten atanmıştır. 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı : B.02.0.0O1/4»-tA /^'J,v 2 . 3 / 3 / 2 0 0 4 
Konu : 7/1996-4648 sayılı 

yazılı soru önergesi 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
( Sn.Mehmet Ali ŞAHİN ) 

İLGİ : 27.02.2004 tarih ve B.02.0.002/1233 sayılı yazınız. 

İlgi yazınızda; Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İNCE'nin , 7/1996-4648 sayılı 
yazılı soru önergesine verilecek cevaba esas teşkil edecek bilgi, belge ve görüşlerin 
Bakanlığınıza gönderilmesi talep edilmektedir. 

Yazılı soru önergesine ilişkin olarak Bakanlığımız bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların 
göndermiş olduğu cevabi yazıları ilişiktedir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Wi vn Doç.Dr.Abdüllaüf ŞENER 
I L K L L K : Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı: 

T.C. 
BAŞBAKANLIK EK : 1 

| ) p T ^ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI 
^...«.•«^ MÜSTEŞARLIĞI 

Genel Sekreterlik 

SAY. :B.02 .1 .DPT.0 .70 .71- tf*-2V~ > * M / * * » ^ * M A * T * * * 

KONU : Yazılı Soru önergesi 

DEVLET BAKANLIĞI V E BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER) 

İLGİ: 27.02.2004 tarih ve B.02.0.001/(13) 4480 sayılı yazınız. 

Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İNCE tarafından Sayın Başbakana 
tevcih olunan yazılı soru önergesinde değinilen hususlar incelenmiştir. 

Sözkonusu yazılı soru önergesine verilecek cevaba esas olmak üzere, 
önergenin Müsteşarlığımızca cevaplandırılması mümkün bulunan sorularına 
karşılık gelen bilgiler ek'te sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. , v 5 ^ t v S ~ i s l * A / v ^ N ^ 

Dr. Ahmet TIKTIK 
Müsteşar 
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DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI 

Soru-1) 
2 Adet Genel Müdür 
1 Adet Genel Müdür Yardımcısı 
1 Adet Personel Dairesi Başkam 
1 Adet Daire Başkanı 

Vekaleten görev yapmaktadır. 

Soru-3) Bu kişiler arasında vekaleten görev yapmak için yasal düzenlemelerimize göre 
asaleten atama şartlanna sahip olmaması gerektiği halde bu şartlan taşımayan ve 
görevlendirme yoluyla görev yapmakta olan personelimiz bulunmamaktadır. 

Soru-4) 2 Adet Kararname Cumhurbaşkanı tarafından iade edilmiştir. 

EK: 2 

T.C. BAŞBAKANLIK GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI 

ŞAYI B.0.2.GAP.O.İKKS(02)/ O ^ T A w A D A 
KONU : ANKARA 

8 Mart 2004 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER) 

İlgi: 03.03.2004 tarih ve B.02.0.001/(13)4480 sayılı evrak çıkış numaralı yazınız. 

Yalova Milletvekili Sn. Muharrem ÎNCE'nin Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği yazılı 
soru önergesi çerçevesinde Başkanlığımızda vekaleten görev yapan Başkan ve Başkan 
Yardımcısı bulunmamaktadır. Aynca, Başkanlığımız bünyesinde Müsteşar, Müsteşar 
Yardımcısı, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı ve îl Müdürü kadrolan 
yoktur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Muammer Yaşar ÖZGÜL 
Başkan 

- 9 6 -



T.B.M.M. B : 109 1 .7 .2004 O : 3 

EK: 3 
BANKACILIK 

DOZENLEME VE DENETLEME 
KURUMU 

(İnsan Kaynaklan ve Mali tşler Dairesi Başkanlığı) 

SAYI : BDDie01.İKMtD/32^f 11 MART 2004 
K O N U : Soru önergesi 

D E V L E T B A K A N L I Ğ I V E B A Ş B A K A N Y A R D I M C I L I Ğ I N A 
(Sn.Doc.Dr. AbdOUatif Ş E N E R ) 

İLGİ: 03 .03.2004 tarih ve B.02.0.001/ (13) 4480 sayılı evrak akış ve talimat formu. 

İlgide kayıtlı evrak akış ve talimat formu ekinde gönderilen Yalova Milletvekili 
Muharrem ÎNCE'nin Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 7/1996-4648 sayılı soru önergesinde. 
HOkUmete bağlı tüm bakanlıklarda müsteşar, müsteşar yardımcısı, genel mudur, genel müdür 
yardımcısı, daire başkanı ve il müdürlüklerinde yönetici olarak vekaleten görev yapanlara 
ilişkin soruların cevaplandırılması istenilmektedir. 

Sözkonusu soru önergesinde belirtilen unvanlara denk statüdeki Kurumumuz 
pozisyonlarında vekaleten görev yapan personel bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

fık BİLGİ, 
Başkan 

Başbakanlık EK : 4 
Sermaye Piyasası Kurulu 

SAYI : H İ D / İ 0 8 5 _ 4 S O J 9 ANKARA 
KONU: İ&/3/200A 

DEVLET BAKANLIĞI VE B A Ş B A K A N YARDIMCIL IĞINA 
(Sn.Doç.Or. AbdUllatif ŞENER) 

İlgi: Kumlumuza 3.3.20O4 tarihinde tebl iğ edi len 3.3.2004 tarih ve 
B.02.0.001/13.4480 sayılı evrak akış ve tal imat formu ekinde yer a lan 27.2.2004 tarih 
ve B.02.0.002/1233 sayılı Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcıl ığı yazısı . 

İlgide kayıtlı yazı ekinde Yalova Milletvekili Sn.Muharrem İNCE tarafından veri len 
soru önergesinde yer alan sorulardan. Kurulumuzla ilgili olanlara ilişkin bilgiler aşağıda 
sunulmaktadır. 

I- Sermaye Piyasası Kurulunda 2 Daire Başkanı vekaleten. 3 Daire Başkanı 
tedviren görev yapmaktadır . 

I I- 1 Daire Başkanı süre bakımından asaleten atanma şartlarına sahip 
bulunmamaktadır . 

III- Vekaleten görev yapan Daire Başkanları arasında Cumhurbaşkanl ığı 
tarafından kararnamesi iade edi len görevli bulunmamaktadır . 

Bilgilerinize arz ederim. 

/t&rpf*.— 
Dr. Doğan CANSIZLAR 
Kurul Başkanı 
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EK: 5 m 
TÜRKİYE KALKİNMA BANKASI A.Ş. 

Kayalı Sermaye : 150.000.000.000.000.-TL 
Çıkarılmış Sermaye : 100.000.000.000.000.-TL 

Sayı .- İKM/PRS- " > i f c - / e / S 0 4 . 0 3 . 2 0 0 4 
Konu : 

DEVT.Br BAKAMT.IGI VB BAŞBAKAM YAfU3IMCXZ.IĞIMA 
(Sn. Doç. Dr. Abdüllatif SBMBR) 

tLGİ: 03.03.2004 gün ve B. 02.0.001/(13)4480 sayılı Evrak Akif ve Talimat 
Formu Eki, 27.02.2004 gün ve B.02.0.002/1233 sayılı Devlet Bakanlığı 
ve Başbakan Yardımcılığı (Sayın Mehmet Ali ŞAHÎH)'in Makamlarına 
hitaplı yazıları. 

Yalova Milletvekili Sayın Muharrem tf/CB'nin cevaplanmasını istediği s o r u 
önergesi ile ilgili bilgiler hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Gereği için bilgilerinize arz ederiz. 

3^ 
Bafrattin SEKKİN T&Cİ B A T H A M 
Oenel Müdür V aıdımcıaı Oaaat KM. «• Ytart ı Kmnma tafta*» 

Yalova Milletvekili Sayın Muharrem tNCB'nin Soru önergesi. Cevabı: 

Bankamızda, özel Kalem ve Yönetim Kurulu Büro Müdürlüğüne, tnaan Kaynakları 
Müdürü Vekalet etmektedir. 

T.C. r ı / . f. 
TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLER PİYASASI 

DÜZENLEME KURUMU 

SAYI : B.62.0.TDK.0.0O.0O.00/6 V ^ ** tO-03-2004 

KONU : 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Doç.Dr.AbdUllatif ŞENER) 

İLGİ: 27.02.2004 tarih ve 1233 sayılı yazınız. 

Yalova Milletvekili Muharrem INCE'nin Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği soru 
önergesi incelenmiştir. 

Kurumumuzun sözkonusu soru önergesi kapsamında soruya muhatap olan 
kuruluşlar arasında olmadığı kanaatine varılmıştır. 

Bilgilerine arz ederim. 

( H.Niyazi ADALI 
Başkan 
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B A Ş B A K A N L I K E K : 7 

KIBRIS İŞLERİ BAŞMÛŞAVİRLİĞİ 

KONU : Soru Önergesi ' 1 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER) 

İLGİ: (a) 03.03.2004 tarih ve B.02.0.001/(13) 4480 sayılı yazınız. 
(b)Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin Sayın Başbakanımıza 
tevcih ettiği 13/02/2004 tarihli ve 7/1996-4648 esas no'lu yazılı 
soru önergesi. 

tlgi (a) yazınız ekinde yer alan ve ilgi (b)'de kayıtlı bulunan yazılı soru 
önergesi ile cevaplandırılması talep olunan konulara ilişkin olarak, Başmüşavir-
Iiğimiz Personeli içerisinde, vekaleten görev yapan Personel bulunmamaktadır. 

Bilgilerine saygı ile arz ederim. 

Salih Zeki KARACA > 
E. Büyükelçi 

Kıbrıs İşleri Başmüşaviri 

T.C. £ I ( . S 
_ _ _ _ BAŞBAKANLIK 

V l i P T / DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI 
->-..-.^ Avrupa B i r l iğ i Eğ i t im ve Gençlik Programlan Merkezi Başkanlığı 

SAYI : B.02.2.EGP.0.O0.00.00 / «-,3 8 
KONU : Soru önergesi 

* c Mart 2004 

DEVLET BAKANLIĞINA VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. Doç.Dr. Abdüllatif ŞENER) 

İLGİ: Bakanlıklarının 03.03.2004 tarih ve B.02.0.001/(13) 4480 sayılı evrak akış ve talimat formu. 

İlgi form ekinde yer alan, Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İNCE'nin, Sayın Başbakanımıza 
tevcih ettiği 7/1996-4648 esas no'lu yazılı soru önergesinde, vekaleten görev yapan Müsteşar, Müsteşar 
Yardımcısı, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı ve İl Müdürü gfci kadrolar hakkında 
yanıtlanması istenen hususlar incelenmiştir. 

Merkezimizin 4968 sayılı kuruluş Kanununu ve buna dayanarak çıkarılan İnsan Kaynakları 
Yönetmeliğine göre söz konusu kadrolarda istihdam bulunmamaktadır. Merkezimizin istihdam 
pozisyonlannda da vekaleten görevlendirme uygulaması yapılmamaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederim 

Nuri BİRTEK 
Başkan 
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TASARRUF MEVDUATI SIGORTA FONU E K . 9 

( İ n s a n Kaynak lan ve Bütçe Daires i ) 

S A Y I : TMSF.Ol.İKB.01-1-223 / 3£(ti 16.03.2004 

K O N U : Soru önerges i 
DEVLET BAKANLIĞI ve BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 

(Doç. Dr. Sn. AbdüHatif ŞENER) 

İLGİ: 27.02.2004 tarih ve B.02.0.002/1233 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde gönderilen Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin 13.02.2004 tarih ve 
İS 14 sayılı soru önergesi ile ilgili olarak Kurumumuzun cevabı aşağıda sunulmaktadır. 

Bilindiği üzere; 5020 sayılı "Bankalar Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun" 26.12.2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu 
kanunun yürürlüğe girmesi ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (Kurum) tarafından 
temsil ve idare olunan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (Fon) genel yönetim ve temsiliyle Fon 
Kurulunca alman kararların yürütülmesi yeni oluşturulan Fon Kurulunun Başkanına bırakılmıştır. Fon 
Kurulunun Başkan ve Üyeleri 29.01.2004 tarihinde yemin ederek göreve başlamışlardır. 

Fonda soru önergesinde kastedilen anlamda vekalet görevi bulunmamaktadır. Ancak, Fonun 
Kurum bünyesinden ayrılarak bağımsız bir kurum haline gelmesi nedeniyle kadrosu Kurumda olup 
Fonda görev yapan bazı yöneticilerin hangi kurumda kalacakları henüz belirlenmediği için, bu 
yöneticiler, Fondaki görevlerini vekaleten sürdürmektedirler. Ama bu vekalet, geçici bir durum olup, 
kadroların Kurum ile Fon arasında aynştırılmasını müteakip kaldırılacak ve normale dönülmüş 
olacaktır. 

Söz konusu personel arasında asaleten atanma şartlarını haiz olmayan personel bulunmamakta 
olup, vekaleten görev yapanlar arasında Cumhurbaşkanlığı Makamı tarafından Kararnamesi iade 
edilen personel mevcut değildir. 

Bilgi edinilmesini arz ederim. 

Ahmet ERTÜRK 
Başkan 

T.C. 
D E V L E T BAKANLIĞI 

SAYI : B .02 .0 .004 /OO^3 A N K A R A 

KONU : 0 3 / ^ 3 / 2 0 0 4 

DEVLET BAKANLIĞI VE 
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 

(Sayın Mehmet Ali ŞAHİN) 

İLGİ : 27.02.2004 tarih ve B.02.0.002/1233 sayılı yazınız. 

Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin 7/1996 esas no' lu yazlı soru önergesi 
incelenmiştir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı merkezinde bir Daire Başkanlığı ve taşra teşkilatında 
ise altı il müftülüğü vekaleten yürütülmektedir. 

Söz konusu kadrolara asaleten atama yapılması hususunda çalışmalar devam 
etmektedir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

rol 
Devlet Bakanı 
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T.C. 
D E V L E T B A K A N L I Ğ I 

SAYI : B.02.0.005/<-' i l /0SO^ G^/Gj;/2004 

KONU : Soru Önergesi 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. Mehmet Ali ŞAHİN) 

İLGİ : 27.02.2004 tarih ve B.02.0.002/1233 sayılı yazınız. 

Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İNCE'nin Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığınız koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını tensip ettikleri 7/1996-4648 esas sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili 
olarak Bakanlığım bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarından alınan cevabi yazılar ekte 
gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Beşir ATALAY 
Devlet Bakanı 

T . C . 
B A Ş B A K A N L I K 

Tanı tma Fonu K u r u l u Genel Sekreterliği 
02.03.2004 

Sayı : B.02.0 .TFS/031- 1 W* 
Konu :. Soru önergesi (7/1996-4648 No*lu) 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sn. Prof. Dr. Beşir ATALAY) 

İLGÎ: 01.03.2004 tarih ve B.02.0.005/031-0503 sayılı yazınız. 

Yalova Milletvekili Sn. Muharrem İNCE tarafından Sayın Başbakan'a tevcih 
edilen ve Sayın Başbakan'ımızın da kendileri adına Devlet Bakanlığı ve Başbakan 
Yardımcılığı (Sn. Mehmet Ali ŞAHİN) koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını istediği 
ilgi yazınız ek'i 7/1996-4648 No'lu yazılı soru önergesinde belirtilen kadrolarda, Genel 
Sekreterliği'mizde çalışan personel bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Nevzat GÖKÇINAR 
Tanıtma Fonu Kurulu 

Genel Sekreteri 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel MUdilrlUğU 

SAYI : B.O2.1.BYE.O.71.O0.00/İ-s-" '"î J/03/2004 
KONU : Soru önergesi 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Beşir AT ALAY) 

İ LG İ : Bakanlıklarının 01.03.2004 tarih ve B.02.0.005/O31/O5O3 sayılı yazıları ve 
eki soru önergesi. 

Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İNCE tarafından Sayın Başbakanımıza 
tevcih edilen. Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Sayın Mehmet Ali ŞAHİN koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını uygun 
gördükleri, 7/1996-4648 esas no'lu yazılı soru önergesine. Makamlarınca verilecek 
cevapta yararlanılabilecek hususlar aşağıda sunulmaktadır. 

1. Genel Müdürlüğümüz Taşra Teşkilatı, Erzurum İl Müdürlüğü görevi. Şube Müdürü 
Menduh NEHRİ tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Vekalet görevi 
ve aylık verilmesinin şartları" başlıklı 86 ncı maddesinin altıncı fıkrası çerçevesinde 
vekaleten yürütülmektedir. Bunun dışında soru önergesine konu yönetici kadrolarda 
vekaleten görev yapan başka bir personelimiz yoktur. 

2. Yukarıda arz edilen vekaleten atama, 657 sayılı Devlet Memurian Kanununun 175 
inci maddesine, 04.07.2001 tarih ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 
inci maddesiyle eklenen, "Ancak, kurum içinde veya diğer kurumlardan vekalet 
edenlere vekalet aylığı ödenebilmesi için, vekilin asilde aranan şartları taşıması 
zorunludur." hükmü kapsamında yapılmış olup. kendisine vekalet aylığı 
ödenmemektedir. 

3. Kurumumuzda Cumhurbaşkanlığı tarafından atama kararnamesi iade edilmiş 
herhangi bir personel bulunmamaktadır. 

Arz ederim. ^^--«^T^pZ-— 
AbdurTanmart^BlLGlÇ 

Genel Müdür 

T I K A 
SAYI : B.02.1.TİK.0.71.00.00/3*^I - C&tlf 0 A MART 7DG4 
KONU : Soru önergesi * w l c w 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sn. Beşir AT ALAY) 

İLGİ : Devlet Bakanlığı 01.03.2004 tarih ve 031/0503 sayılı yazılan. 

Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İNCE'nin 13.02.2004 tarih ve 1514 sayılı soru 
önergesinde yönetici olarak vekaleten görev yapan personel olup olmadığının 
belirtilmesi istenmektedir. 

Başkanlığımızda bir başkan, iki başkan yardımcısı ve üç daire başkanı görev 
yapmakta olup, söz konusu yöneticilerin tamamının atamaları asaleten yapılmıştır. 

Bilgilerine arz ederim. 

- 1 0 2 -



T.B.M.M. B : 109 1 .7 .2004 0 : 3 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

S O S Y A L Y A R D I M L A Ş M A VE 
DAYANIŞMAYI TEŞVİK F O N U 

Sayı: B.02.0SYF/ Lj l l A 1 l37 2004 
Konu: 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Beş i r AT ALAY) 

İlgi: 01.03.2004 tar ih ve B.02.0-005./031.05O3 sayıl ı yazınız. 

İlgi yazınız ek inde gönderi len Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İNCE 
tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih edi len. Sayın Başbakanımızın da kendileri 
adına Devlet Bakanl ığı ve Başbakan Yardımcılığı (Sayın Mehmet Al i ŞAHİN) 
koordinatörlüğünde cevaplandırı lmasını istediği. 7/1996-4648 esas sayılı yazılı soru 
önergesinin konusuna ilişkin Fon İdaresi taraf ından yapı lacak bir işlem 
bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz eder im. 
"~Mevlut BİLİc f 

Genel Sekreter 

ACELE VE GÜNLÜDÜR 

TÜRKİYE RADYO - TELEVİZYON KURUMU 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

(Personel Dairesi Başkanlığı) 

SAYI : B.02.2.TRT.0.71.00.01/3A E > ~ . 2 2 3 0 3 Marl 2004 
KONU : 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın Prof. Dr. Beş i r AT ALAY) 

İLGİ: 01.03.2004 tarih ve B.02.0.005/031-503 sayılı "Acele ve Süreli" şerhli yazınız. 

İlgi yazınızla istediğiniz Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İNCE'nin cevaplandırıl
masını istediği 7/1996-4648 Esas sayılı yazılı soru önergesine ilişkin Kurumumuzla ilgili 
bilgiler aşağıda sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Şenol DEMİRÖZ 
Genel Müdür 

Kurumumuzda; 1 Genel Müdür Yardımcısı (İdari), 1 Bölge Müdürü, 3 Daire 
Başkanı olmak üzere toplam 5 kadro vekaleten yürütülmektedir. 

2-

Bahsi geçen kadroları vekaleten yürüten personelimizin durumları, asaleten 
atanma şartlarına haiz bulunmaktadır. 

Hay ir-Yoktur. 
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T.C. 
R A D Y O V E T E L E V İ Z Y O N Ü S T K U R U L U 

Personel Dairesi Başkanlığı 
0 0 0 *-* ° ? "i 

SAYI : A.01.1.RTÜ.0.02.01.00/ ** ° '"" ° 
KONU: Soru Önergesi 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sayın; Prof. Dr. Beşir AT ALAY) 

İLGİ: 01/03/2004 tarih ve B.02.0.005/031/0503 sayılı yazınız. 

Yalova Milletvekili Sayın Muharrem tNCE'nin. ilgi yazı ekinde yönderilen soru 
öneryesine Üst Kurulumuzca verilen cevaplar aşağıda sunulmuştur. 

a) Üst Kurulumuzda 6 Daire Başkanlığı yörevi vekaleten yürütülmektedir. 
h) Bu görevleri vekaleten yürüten personelin tamamı asaleten atanına şartlarını 

taşımaktadır. 
c) Bu unvanlara atamalar kararname ile değil Üst Kurul Kararıyla yapılmaktadır: 

Gereği için bilgilerinize arz ederim. 

FatihjJ&CRACA 
Radyo ve Televizyon 
Ost Kurulu Başkanı 

T.C. 
B A Ş B A K A N L I K 

DEVXET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ 
BAŞKAİVUĞI 

Sayı : B . 0 2 . 1 . D I E - 0 - 7 1 - 0 0 - 0 3 / , £ > O V , - S > £ ; L 

Konu : 

DEVLET BAKANLİĞİNA 

Yalova Milletvekili Saym Muharrem JNCEi'ntn B ^ ö â k a n i f ^ ^ : ^ « a h v.eö,şgj, 
Sayın Başbakanımızın da kendileri adına (Devlet 0aMniı$t ve Ögşp^K^v ^^mj re j f iğ* 
(Sayın Mehmet Ali ŞAHİN) Koordinatörlüğünde Cfeva#^ 
önergesi cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

» & 
En£üt.ö/Ğjj^a*ii 
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B A Ş B A K A N L I K D E V L E T İSTATİST İK E N S T İ T Ü S Ü B A Ş K A N L İ Ğ İ 

Y A L O V A M İ L L E T V E K İ L İ S A Y I N M U H A R R E M İNCE 'N İN S O R U Ö* r««<H i3 İNE 
A İ T B İ L G İ L E R 

1) Enst i tümüz Merkez inde yönet ic i personel konumunda câvıö nörav-ni 
vekaleten yürüten iki persone l bulunmaktadır . a«.w«v.n. 

* L . Enst i tümüz Taşra Teşki latı Beis© Müd&r lüğü düi^rTr.dö y.3fiü5Arnıs 
olup. 2 6 Bölge Müdür lüğünden üç Böige Müdürü veka le tengörev y ^ T İ a ^ ı S r . 

3) Veka le ten görevin i yürüten personel imiz in t amamı ssıicte ümsnan sat-rtorı 
taşımaktadır. • -=-.. 

4) Veka le ten görevin i yürüten personel imizder. . k a r a m ^ o ^ ya£J!,p 
Cumhurbaşkanı taraf ından iade edi ien personel imiz fcuiunmamşktadıry 

T.C. 
B A Ş B A K A N L I K 

DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ 
BAŞKANLIĞI 

Sayı : B.02.1.DİE-0-71-00-03/£ i>oV.-2>S2> 

K o n u : 

Ankara 

Ol f / 03 /2004 

DEVLET BAKANLIĞINA 

Yalova Milletvekil i Sayın Muhar rem İNCE'nin Başbakanımıza tevc ih ettiği, 
Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı 
(Sayın Mehme t Al i ŞAHİN) Koordinatör lüğünde cevaplandırı lmasını istediği, soru 
önergesi cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz eder im. 

Doç .D r .ömer DEMT 
Ensti tü Başkanı 

B A Ş B A K A N L I K D E V L E T İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ B A Ş K A N L İ Ğ İ 

Y A L O V A MİLLETVEKİL İ SAYIN M U H A R R E M İNCE'NİN S O R U Ö N E R G E S İ N E 
AİT B İLG İLER 

1) Enst i tümüz Merkezinde yönetici personel konumunda olup görevini 
vekaleten yürüten iki personel bulunmaktadır. 

2) Enst i tümüz Taşra Teşkilatı Bölge Müdür lüğü düzeyinde yapılanmış 
o lup. 26 Bö lge Müdür lüğünden üç Bölge Müdürü vekaleten görev yapmaktadır . 

3) Veka le ten görevini yürüten personel imizin tamamı asi lde aranan şartları 
taşımaktadır. 

4) Vekale ten görevini yürüten personel imizden, kararnamesi yazılıp 
Cumhurbaşkanı taraf ından iade edi len personel imiz bulunmamaktadır . 
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BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI 

YALOVA MİLLETVEKİLİ SAYIN MUHARREM İNCE'NİN SORU ÖNERGESİNE 
AİT BİLGİLER 

1) Enstitümüz Merkezinde yönetici personel konumunda olup görevini 
vekaleten yürüten iki personel bulunmaktadır. 

2) Enstitümüz Taşra Teşkilatı Bölge Müdürlüğü düzeyinde yapılanmış 
olup, 26 Bölge Müdürlüğünden üç Bölge Müdürü vekaleten görev yapmaktadır. 

3) Vekaleten görevini yürüten personelimizin tamamı asilde aranan şartlan 
taşımaktadır. 

4) Vekaleten görevini yürüten personelimizden, kararnamesi yazılıp 
Cumhurbaşkanı tarafından iade edilen personelimiz bulunmamaktadır. 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 

SAYI :B.02.0.008/İ0 - oCO -̂ ANKARA 
KONU: 'OJ./2004 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn JHetaınet Ali ŞAHİN) 

İLGİ: 27.02.2004 tarihli ve B.02.0.002&33-ayılı yazılan. 

Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İNCE'nin Say m Başbakanımıza tevcih ettiği, 
Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığınız koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği 7/1996 esas no'hı yazılı soru önergesi incelenmiştir 

Söz konusu önergeye Bakanlığım bağlı kuruluştan Dış Ticaret Müsteşarlığı ile 
Gümrük Müsteşarlığı' nın cevabı ekte yeralmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

KfinadTÜZMEN 
Devlet Bakanı 
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GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞPNIN GÖRÜŞÜ 

Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İNCE' nin Sayın Başbakanımıza 
tevcih ettiği, Sayın Başbakanımızın da kendileri adına cevaplandırılmasını 
istediği yazılı soru önergesi hakkında Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Sayın Mehmet Ali ŞAHİN' in Makamından alman yazı ve ekleri incelenmiştir. 

Soru: Hükümetimize bağlı tüm Bakanlıklarda Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, 
Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı ve ti Müdürlüklerinden 
görev yapmakta olan yönetici personelle ilgili olarak ; 

1- Ne kadarı vekaleten görev yapmaktadır? 

Cevap : Müsteşarlığımızda boş bulunan 2 Genel Müdür, 1 Genel Müdür 
Yardımcısı, 18 Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü kadrolarında toplam 21 
personel vekaleten görev yapmaktadır. 

2- Bunların Bakanlıklara göre dağılımı nasıldır ? 

Cevap : Başbakanlıkça topluca değerlendirileceği düşünülmektedir. 

3- Bu kişiler arasında vekaleten görev yapmak için düzenlemelerimize göre 
asaleten atanma şartlarına sahip olması gerektiği halde bu şartları 
taşımayan ve görevlendirme yoluyla görev yapmakta olan personel 
bulunmakta mıdır ? Sayısı ne kadardır. 

Cevap: Vekalet eden personelin tamamı asaleten atanma şartlarına sahip olup, 
asaleten atanma şartını taşımayan personel bulunmamaktadır 

4- Yukarıda adlan belirtilen kadrolarda vekaleten görev yapanlar 
arasında Cumhurbaşkanlığı tarafından kararnamesi iade edilen kişiler var 
mıdır? Var ise hangi Bakanlıklarda görev yapmaktadırlar? 

Cevap : 1 Genel Müdür, 11 Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü atamasına ilişkin 
kararname Cumhurbaşkanlığı tarafından iade edilmiştir 

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI'NIN GÖRÜŞÜ 

Dış Ticaret Müsteşarlığında Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, Genel 
Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı olarak, görev yapmakta olan yönetici personelle ilgili 
olarak; 

1 - Bir adet Genel Müdür Yardımcılığı görevi vekaleten yürütülmektedir. 

2- Vekaleten görev yapmak için yasal düzenlemelerimize göre asaletten atanma 
şartlarına sahip olması gerektiği halde bu şartlan taşımayan ve görevlendirme yoluyla görev 
yapmakta olan personel bulunmamaktadır. 

3- Yukarıda belirtilen kadrolarda vekaleten görev yapanlar arasında Cumhurbaşkanlığı 
tarafından kararnamesi iade edilen personel bulunmamaktadır. 
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T .C . 
DEVLET BAKANLIĞI 
( Sn.Güldal AKŞİT ) 

SAYI : B.O2.0.OO7/O0. 3<b£ °.£./?,/./2004 
K O N U : Yazıl ı Soru Önergesi 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Mehmet Ali ŞAHİN) 

İLGİ: 27 .02 .2004 tarih ve 1233 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ile Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İNCE'ye a't Yazılı Soru 
ö n e r g e s i hakkındaki bilgileri içeren cevap ekte sunulmuştur. 

Bi lgi lerinize arz eder im. 

T.C. 
B A Ş B A K A N L I K 

S O S Y A L H İ Z M E T L E R VE Ç O C U K E S İ R G E M E K U R U M U 
G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 

SAYI : B.02 . l .SÇE.0 .71 .00 .P. 1/10 25Q 3 A N K A R A 
KONU : Soru Önergesi 

0 5 M A R T 2004 

DEVLET BAKANLIĞINA 
(Sn.Güldal AKŞÎT) 

İLGİ : a) 01.03.2004 tarih ve 336 sayılı yazınız. 

Kurumumuzda emrinde görev yapan Yönetici personel ile ilgili olarak Yalova 
Milletvekili Muharrem İNCE tarafından TBMM. Başkanlığına verilen soru önergesi 
hakkındaki ilgi yazınız incelenmiştir. 

Söz konusu soru önergesi ile ilgili olarak; 

1- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü olarak 1 Genel 
Müdür, 1 Genel Müdür Yardımcısı, 8 Daire Başkanı ve 16 ti Müdürü olmak üzere toplam 26 
personel Vekaleten görev yapmaktadır. 

2- Kurumumuzla ilgisi bulunmamaktadır. 

3 - Söz konusu Yönetici personel arasından asaleten atanma şartlarına sahip olması 
gerektiği halde bu şartları taşımayan ve görevlendirme yoluyla bu görevi yürüten toplam 4 
personel bulunmaktadır . 

4- Kararname gereği Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar arasından atama 
kararnamesinin iade edilip edilmediği hususunda Genel Müdürlüğümüz ce bir bilgi 
bulunmamaktadır . 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 

;afer TATLEBAL 
Müdür V. 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Özürlüler İdaresi Başkanlığı 

SAYI : B.02.1.ÖZÎ.0.71.01-830.99/ l<,<> 02(1? n 2 . . /3 /2004 
KONU : Soru Önergesi • U ' *0 0 0 8 J ~ 

DEVLET BAKANLIĞINA 
( Sn. Güldal AKŞİT ) 

İLGİ : 01.03.2004 tarih ve 336 sayılı yazınız. 

Yalova Milletvekili Sn. Muharrem ÎNCE tarantıdan Türkiye Büyük Mîllet Meclisi 
Başkanlığına hitaben verilmiş olan 13.02.2OO4 tarih ve 1514-7/1996 sayılı yazılı soru önergesinde 
yer alan soruların cevaplan aşağıda çıkartılmıştır. 

1- Başkanlığımızda; idare Başkanı ve 2 Daire Başkam vekaleten görev yapmaktadır. 

3- Bu kişiler arasında asaleten atanma şartlarına sahip olması gerektiği halde bu şartlan 
taşımayan vekil personel bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Aile Araşt ırma Kurumu Başkanlığı ^ 
Sayı B 02.0 AAK.0.71 .00.01 C<r-5 — CSxS~ OŞç-./OS/ 20O4 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

DEVLET BAKANLIĞI MAKAMINA 
(Sn: Güldal AKŞİT) 

İLGİ: 01.03.2OO4 tarih ve B.02.0.007/OO.336 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde yer alan ve Yalova Millet Vekili Muharrem İNCE tarafından 
verilen 7 /1996-4648 esas nolu yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Başkanlığımızda halen; 

Kurumumuzun teşkilat yasası olmadığı için , kadrolara atama yapılamamakta 
olup. bu sebeple Başkan. Başkan Yardımcısı. Hukuk Müşaviri, Personel Daire 
Başkanı. Araştırma Daire Başkanı olmak üzere toplam beş personel görevini 
.•^Kaieten yürütmektedir. 

Vekaleten görev yapan bu personel asaleten atanma şartlarını taşımaktadır. 

Kurumumuzun yasa taslağı Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilgili komisyonun da 
görüşülmektedir. Cumhurbaşkanlığı tarafından kararnamesi iade edilen personel 
i'özkonusu değildir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Nesrin AFŞAR ÇELİK 
Başkan V. 
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T.C. 
B A Ş B A K A N L I K 

Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü 

YALOVA MİLLETVEKİLİ SAYIN MUHARREM İNCE'NİN 7/1996-4648 ESAS NO 
İLE 13.02.2004 TARİH VE 1514 EVRAK KAYIT NOLU YAZILI SORU 
ÖNERGESİNE CEVAP: 

Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığının Kuruluşunu düzenleyen 536 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname Anayasa Mahkemesinin 08.07.1994 tarih ye E. 1994/58. K. 1994/53 
sayılı kararı ile iptal edildiğinden Genel Müdürlüğümüzde çahşan pepsonel. kadrosu kaldırılan 
devlet memuru statüsünde bulunmaktadır. 

1-Genel Müdürlüğümüzde 1 Genel Müdür, l Genel MüdOf Yardımcılığı ve 2 Şube 
Müdürlüğü görevleri vekaleten yürütülmektedir. 

3 - Bu görevleri yürüten personel vekaleten atandıkları görevin niteliklerine sahip olup. 
Kurumun teşkilat yasası olmaması nedeniyle asaleten atamaları yapılamamaktadır. 
Ayrıca, vekaleten yürüttükleri görevlerin mali haklarından faydalanamadıkları gibi bu 
durum emekliliklerine de yansımamaktadır. 

4- Yukarıda belirtilen kadrolarda vekaleten görev yapanlar'arasında Cumhurbaşkanlığı 
tarafından kararnamesi iade edilen personel bulunmamaktadır. 

T.C. 
B A Ş B A K A N L I K 

S O S Y A L H İ Z M E T L E R V E Ç O C U K E S İ R G E M E K U R U M U 
G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 

SAYI : B.02.I .SÇE.0.71.00.P.1/10 25C 2 A N K A R A 
KONU : Soru Önergesi 

0 5 MART 2004 
DEVLET BAKANLIĞINA 

(Sn.Güldal AKŞtT) 

İLGİ : a) 01.03.2004 tarih ve 336 sayılı yazınız. 

Kurumumuzda emrinde görev yapan Yönetici personel ile ilgili olarak Yalova 
Milletvekili Muharrem tNCE tarafından TBMM. Başkanlığına verilen soru önergesi 
hakkındaki ilgi yazınız incelenmiştir. 

Söz konusu soru önergesi ile ilgili olarak; 

1- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü olarak 1 Genel 
Müdür, 1 Genel Müdür Yardımcısı, 8 Daire Başkanı ve 16 İl Müdürü olmak üzere toplam 26 
personel Vekaleten görev yapmaktadır. 

2- Kurumumuzla ilgisi bulunmamaktadır. 

3- Söz konusu Yönetici personel arasından asaleten atanma şartlarına sahip olması 
gerektiği halde bu şartlan taşımayan ve görevlendirme yoluyla bu görevi yürüten toplam 4 
personel bulunmakladır. 

4- Kararname gereği Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar arasından atama 
kararnamesinin iade edilip edilmediği hususunda Genel Müdürlüğümüz ce bir bilgi 
bulunmamaktadır. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 

•TATLBAL 
l Genel Müdür V. 
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T.C. 
B A Ş B A K A N L İ K 

Özürlüler İdaresi Başkanlığı 

SAYI : B 02.1 . ÖZİ. 0.71.01-830.99/ {<,<, Dinin "2-/3/2004 
K O N U : Soru Önergesi ^ UJ' U ' *0 0 0 8 1 ~ 

D E V L E T B A K A N L I Ğ I N A 
( Sn. GOldal A K Ş İ T ) 

İLGİ : 01.03.2004 tarih ve 336 sayılı yazınız. 

Yalova Milletvekili Sn. Muharrem ÎNCE tarafiHOan Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına hitaben verilmiş olan 13.02.2004 tarih ve 1514-7/1996 sayılı yazılı soru önergesinde 
yer alan soruların cevaplan aşağıda çıkartılmıştır. 

1 - Başkanlığımızda; İdare Başkanı ve 2 Daire Başkanı vekaleten görev yapmaktadır. 

3- Bu kişiler arasında asaleten atanma şartlarına sahip olması gerektiği halde bu şartlan 
taşımayan vekil personel bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı ^ 
Sayı B 02.0 AAK 0.71.00.01. G<r-5 — C2»iT OŞ-./OS/ 2004 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

DEVLET BAKANLIĞI MAKAMINA 
(Sn: Güldal AKŞİT) 

İLGİ: 01.03.2004 tarih ve B.02.0.007/00.336 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde yer alan ve Yalova Millet Vekili Muharrem İNCE tarafından 
verilen 7/1996-4648 esas nolu yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Başkanlığımızda halen: 

Kurumumuzun teşkilat yasası olmadığı için , kadrolara atama yapılamamakta 
olup. bu sebeple Başkan, Başkan Yardımcısı, Hukuk Müşaviri. Personel Daire 
Başkanı, Araştırma Daire Başkanı olmak üzere toplam beş personel görevini 
'-^'kaieten yürütmektedir. 

Vekaleten görev yapan bu personel asaleten atanma şartlarını taşımaktadır. 

Kurumumuzun yasa taslağı Türkiye Büyük Millet Meclİ6İrrrri ilgili komisyonun da 
görüşülmektedir. Cumhurbaşkanlığı tarafından kararnamesi iade edilen personel 
i özkonusu değildir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Nesrin AFŞAR ÇELİK 
Başkan V. 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü 

YALOVA MİLLETVEKİLİ SAYIN MUHARREM İNCENİN 7/1996-4648 ESAS NO 
İLE 13.02.2004 TARİH VE 1514 EVRAK KAYIT NOLU YAZILI SORU 
ÖNERGESİNE CEVAP: 

Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığının Kuruluşunu düzenleyen 536 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname Anayasa Mahkemesinin 08.07.1994 tarih ye E. 1994/58. K. 1994/53 
sayılı kararı ile iptal edildiğinden Genel Müdürlüğümüzde çalışan personel, kadrosu kaldırılan 
devlet memuru statüsünde bulunmaktadır. 

1-Genel Müdürlüğümüzde 1 Genel Müdür. 1 Genel Müdttj Yardımcılığı ve 2 Şube 
Müdürlüğü görevleri vekaleten yürütülmektedir. 

2-

3- Bu görevleri yürüten personel vekaleten atandıkları görevin niteliklerine sahip olup. 
Kurumun teşkilat yasası olmaması nedeniyle asaleten atamaları yapılamamaktadır. 
Ayrıca, vekaleten yürüttükleri görevlerin mali haklarından faydalanamadıkları gibi bu 
durum emekliliklerine de yansımamak tadır. 

4- Yukarıda belirtilen kadrolarda vekaleten görev yapanlar"arasında Cumhurbaşkanlığı 
tarafından kararnamesi iade edilen personel bulunmamaktadır. 

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI 

Kanunlar Genel Müdürlüğü 

SAVI : B.03.0.KGM.0.00.00.02-'<CP\v-V Vii/.l$/2004 
KONU : Yazılı soru önergesi 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. Mehmet Ali Ş AHÎN) 

ÎLGt: 27/2/2004 tarihli ve B.02.0.002/1233 sayılı yazınız. 

Yalova Milletvekili Muharrem İnce tarafından, Sayın Başbakan'a yöneltilen ve 
Bakanlığınız koordinatörlüğünde cevaplandırılması tensip olunan 7/1996-4648 Esas 
No.lu yazalı soru önergesinde ileri sürülen hususlara ilişkin ilgi yazınız Bakanlığımız 
yönünden incelendi. 

Bakanlığımızda, 2 'si müsteşar yardımcısı, 3'ü genel müdür, 3'ü daire başkanı 
ve 1 l'i genel müdür yardımcısı olmak üzere 19 üst düzey yöneticinin vekâleten görev 
yaptığı; bunlardan 1 daire başkanı ile 5 genel müdür yardımcısının asaleten atanma 
şartlarını taşımadıkları ve genel müdürlük görevini vekaleten yürütenlerden 2" sinin 
atama kararnamesinin Cumhurbaşkanlığınca iade edilmiş olduğu Bakanlığımız 
kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz olunur. < 
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T . C 
M İ L L Î S A V U N M A B A K A N L I Ğ I 

A N K A R A 

K A N . K A R . : 2 0 O 4 / 7 0 0 5 - C S 5 ^ * - ^ P i M A R T 2 0 0 4 

K O N U : Y a z ı l ı S o r u Ö n e r g e s i . 

D E V L E T B A K A N L I Ğ I V E B A Ş B A K A N Y A R D I M C I L I Ğ I N A 
( S a y ı n M e h m e t Ali Ş A H İ N ) 

İ L G İ D e v l e t Bakan l ığ ı v e B a ş b a k a n Y a r d ı m c ı l ı ğ ı n ı n 2 7 Ş u b a t 2 0 0 4 tarihli v e B. 0 2 . O. 
0 0 2 / 1 2 3 3 sayı l ı y a z ı s ı . 

1 . Y a l o v a Mil letvekil i S a y ı n M u h a r r e m İ N C E ' n i n , S a y ı n B a s b a k a n ' a tevcih ettiği. 
M a k a m l a r ı n ı n d a kendi ler i a d ı n a Dev le t Bakan l ığ ı v e B a ş b a k a n Yard ımc ı l ığ ı ( S n . M e h m e t 
Al i Ş A H İ N ) koord ina tör lüğünde cevap land ı r ı lmas ın ı İstediği 7 / 1 9 8 6 - 4 6 4 8 e s a s no'lu yazı l ı 
soru önerges i ilgi E K ' i n d e a l ınd ığ ından incelenmiştir . 
2 . MUİT S a v u n m a Bakan l ığ ı ile ilgilendirilen S a v u n m a S a n a y i i Müs teşar l ığ ı . M a k i n a v e 
K i m y a Endüstr is i K u r u m u G e n e l MOdur luğu v e A k a r y a k ı t İ kma l v e N A T O Rol Tesisler i 
İs le tme B a ş k a n l ı ğ ı b ü n y e s i n d e v e k a l e t e n görev y a p a n M ü s t e ş a r . M ü s t e ş a r Y a r d ı m c ı s ı . 
G e n e l Mudur . G e n e l M u d u r Y a r d ı m c ı s ı v e D a i r e B a ş k a n ı b u l u n m a m a k t a d ı r . 

A r z e d e r i m . 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 

Sayı : B050PGMO710O01-A//2-2-5~ ?<fV03/2004 
Konu : Soru önerges i . 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 

İLGİ : 2702 -2004 tar ih ve B.02.0.002/1233 sayılı yazılarınız. 
. Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İNCE'nin Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği Sayın 

Başbakanımızın da kendileri adına Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Ali 
ŞAHİN tarafından cevaplandırı lmasını istediği 7/1996 sayılı soru önergesi ile ilgUi. 
Bakanlığımıza ait bilgiler aşağıya çıkarılmıştır. ^~s^ 

Arz eder im. V_- / *^* "^ 

^ A b d ü l k a d i r AKSU 
t-^^ Bakan 

1-Bakanlığımızda Mülki İdare Amirleri Hizmetleri Sınıfından (1) Müsteşar. (1) Müsteşar 
Yardımcısı. (1) Genel Müdür, (1) Kurul Başkanı. (1) Müstakil Daire Başkanı. (3) Genel Müdür 
Yardımcısı. (1) Daire Başkanı 657 Sayılı Devlet Memur lan Kanunu ile 3152 Sayılı (çişleri 
Bakanlığı Teşki lat ve Görevleri Hakkında Kanunun ilgili hükümleri uyarınca toplam (10) kişi 
vekaleten görevlendirme olarak görev yapmaktadır. 

Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde (1) İl Emniyet Müdürü ve (1) Daire 
Başkanı vekaleten görev yapmaktadır. 

Genel İdare Hizmetleri Sınıfından ise (1) İl Müdürlüğü vekaleten yürütülmektedir. 

2- ilgili Devlet Bakanlığı tarafından cevap verilmesi gerekmektedir. 

3-Emniyet Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığına vekalet eden personelin dışında, 
vekaleten görev yapan personel asaleten atanma şartlarına haizdir. 

4-Belirtilen kadrolarda vekaleten görev yapanlardan bir kişinin kararnamesi 
Cumhurbaşkanlığınca iade edilmiştir. 
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T.C 
MALİYE BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 

SAYI :B.07.0.PER.0.01/ 10.03.2004* 0 6 9 2 3 

KONU: 

DEVLET BAKANLIĞI VE 
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 

(Sn. Mehmet Ali ŞAHİN) 

İLGİ: 27.02.2004 tarihli ve B.02.0.002/1233 ve sayılı yazınız. 

Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İNCE'nin Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
Sayın Başbakanımızın da kendileri adma Bakanlığınız koordinatörlüğünde 
cevaplandırmasını istediği 7/1996-4648 Esas Numaralı Yazılı Soru Önergesinde yer alan 
Bakanlığımızı ilgilendiren hususlara ilişkin cevaplar aşağıda sunulmuştur. 

Bakanlığımda Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, Genel Müdür 
Yardımcısı, Daire Başkanı ve İl Müdürlüklerinde görev yapmakta olan yönetici personel 
ile ilgili olarak; 

- 2 Genel Müdür, 6 Genel Müdür Yardımcısı (bunlardan üçü eşdeğer görev olup 
ataması Bakanlığım tasarrufundadır. İkisi için ise atama karar taşanları hazırlanarak 
Başbakanlığa sunulmuştur.), 5 Daire Başkam (bunlardan ikisinin ataması Bakanlığım 
tasarrufundadır.) ve 2 İl Müdürü (Defterdar) olmak üzere toplam 15 yönetici personel 
vekaleten görev yapmaktadır. 

- Vekaleten görev yapmakta olan yönetici personelin tamamı asaleten atanma 
şartlarına sahiptir. 

- Bunlardan 2 Genel Müdür, 1 Genel Müdür Yardımcısı, 1 Daire Başkanı, 2 İl 
Defterdarı olmak üzere toplam 6 yönetici personelin, asaleten atanmalarına ilişkin karar 
tasarıları Cumhurbaşkanlığı tarafından iade edilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. T*^^ ;£. 

!emal UNAKITAN 
Maliye Bakanı 
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T.C. 
M İ L L Î E Ğ İ T İ M B A K A N L I Ğ I 

Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.08.0.APK.0.03.0S.OO-03/ Z&^\ -(_ / «i /2004 
K O N U : Soru Önergesi 

D E V L E T B A K A N L I Ğ I V E B A Ş B A K A N Y A R D I M C I L I Ğ I N A 
(Sayın Mehmet Ali ŞAHİN) 

ÎLGÎ : Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığının 27.02.2OO4 tarihli ve B.02.0.002/1233 
sayılı yazısı. 

Yalova Milletvekili Sayın Muharrem ÎNCE'nin, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği. 
Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığınız koordinatörlüğünde cevaplandırıl
masını istediği ilgi yazı eki. tüm bakanlıklarda müsteşar, müsteşar yardımcısı, genel müdür, 
genel müdür yardımcısı, daire başkam ve il müdürlüklerinde görev yapmakta olan yönetici 
personele ilişkin 7/1996 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Bakanlığımız merkez teşkilâtında söz konusu kadrolarda görev yapan toplam 542 
yöneticiden; l ' i müsteşar yardımcısı vekili, 7*si genel müdür vekili, 9'u genel müdür 
yardımcısı vekili, 6*sı bağımsız daire başkam vekili, 17'si bağımlı daire başkam vekili ve 7'sı 
de şube müdürü vekili olmak üzere toplam 47'si vekil olarak görev yapmaktadır. 

Taşra teşküâUmws!a ise il millî eğitim müdürlerinden 54'ü vekil olarak görev 
yapmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

foc. Dr. Hüseyin CELİ 
Mil l î Eğit im Bakanı 

T . C . 
B A Y I N D I R L I K V E İ S K A N B A K A N L I Ğ I 

A r a ş t ı r m a , P l a n l a m a ve K o o r d i n a s y o n K u r u l u B a ş k a n l ı ğ ı 
A N K A R A 

SÜRELİ 

SAYI : B.09.0 .APK.0.21.00.17/1>'2o „J~J20O4 
Yalova Milletvekili 
Muharrem ÎNCE'nin 
Yazılı Soru önergesi 

K O N U : Yalova Milletvekili M £ M A R T ZUÜ4 
Muharrem ÎNCE'nin 

Sayın Mehmet Ali ŞAHİN 
D E V L E T BAKANI VE B A Ş B A K A N YARDIMCISI 

İLGİ: 27.02.2004 tarih ve B.02.0.002/1233 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan, Yalova Milletvekili Muharrem ÎNCE'nin, üst düzey 
görevliler ile yönetici konumundaki personel hakkında. Sayın Başbakanımıza yönelttiği Sayın 
Başbakanımızın da Bakanlığınız ve Başbakan Yardımcılığınız Koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını tensip ettikleri T.B.M.M. 7/1996 Esas sayılı Yazılı Soru önergesi 
incelenmiş olup, söz konusu önergede yer alan hususlara ait bilgiler aşağıda sunulmuştur. 

Bakanlığım ile Bağlı kuruluşlarımız,Karayolları Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü ve İlgili kuruluşumuz iller Bankası Genel 
Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatlarında; 1 Müsteşar Yardımcısı, 2 Genel Müdür, 
3 Genel Müdür Yardımcısı, 3 Daire Başkanı, 32 İl Müdürü ve 68 Şube Müdürü vekaleten, 
1 Genel Müdür Yardımcısı ve 1 Daire Başkanı görevlendirme ile görevlerini yürütmektedir. 

Aynca ÎHer Bankası Genel Müdürlüğümüzde 1 Genel Müdür Yardımcısı, 1 Bölge 
Müdürü, 1 Daire Başkanı kararnamesi Cumhurbaşkanlığı makamına sunulmuş olup, 
kararnameler iade edilmiştir. 

Bilginizi ve gereğini arz ederim. 
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T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.11.0.APK.0.10.01.21./EA/_^'?9 , 7 5 ^ ' 0 £ 4 MAÜT 2004 
KONU .Yalova Milletvekili 

Sayın Muharrem İNCE'nin 
yazılı soru önergesi 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Mehmet Ali ŞAHÎN) 

İLGÎ: 27.02.2004 tarih ve B.02.0.002/1233 sayılı yazınız. 

Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İNCE'nin Sayın Başbakanımıza tevcih ettikleri ve Sayın 
Başbakanımızın kendileri adına Bakanlığınız koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını tensip ettikleri 
7/1996-4648 sayılı yazılı soru önergesinde konu edilen hususlarla ilgili olarak; Bakanlığımız 
Merkez Teşkilatında Müsteşarlığa, Taşra Teşkilatında ise 4 adet Bölge Müdürlüğüne vekalet 
edilmekte olup, tamamı asilde aranması gereken şartlan taşımaktadır. Vekaleten görev yapanlar 
arasında Cumhurbaşkanlığı tarafından kararnamesi iade edilen bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

& Binalı YILDIRIM 
Ulaştırma Bakanı 

T C -
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
* < , « , / M 3 K U f U İ U B a Ş k a n , , â ' y£./03/2004 

SAY! : KDD.SO.101/ \W **-
KONU: Yazılı Soru Önergesi 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn.M.Ali ŞAHİN) 

İLGİ: 27.02.2004 tarih ve B.02.0.002/1233 sayılı yazınız. 

İla. yazınız ekinde alman Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'ye ait 7/1996-
4648 e s a s ^ l u yazıl, soru önergesine ilişkin Bakanl.g.m.z görüşü ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Sami GÜÇLÜ 
Bakan 

- 1 1 6 -
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Muharrem İNCE 
Yalova Milletvekili 

Esas No : 7/1996-4648 

Hükümetinize bağlı tüm bakanlıklarda Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Genel 
Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı ve İl Müdürlüklerinde görev 
yapmakta olan yönetici personelle ilgili olarak; 

SORU 1) Ne kadarı vekaleten görev yapmaktadır? 
CEVAP 1) Bakanlığımız Merkez Teşkilatında vekaleten yürütülen unvanlı 

görev bulunmamaktadır. Taşra Teşkilatında ise (2) il Müdürü ve (1) Araştırma 
Enstitüsü Müdürlüğü görevi vekaleten yürütülmektedir. 

SORU 2) Bunların Bakanlıklara göre dağılımı nasıldır? 
CEVAP 2) -

SORU 3) Bu kişiler arasında vekaleten görev yapmak için yasal 
düzenlemelerimize göre asaleten atanma şartlarına sahip olması gerektiği halde bu 
şartları taşımayan ve görevlendirme yoluyla görev yapmakta olan personel 
bulunmakta mıdır? Sayısı ne kadardır? 

CEVAP 3) Atanma şartına haiz bulunmayan ve görevlendirme yoluyla görev 
yapmakta olan personel sayısı 1 adettir. 

SORU 4) Yukarıda adları belirtilen kadrolarda vekaleten görev yapanlar 
arasında Cumhurbaşkanlığı tarafından Kararnamesi iade edilen kişiler var mıdır? Var 
ise hangi Bakanlıklarda görev yapmaktadırlar? 

CEVAP 4) Yukarıda unvanları sayılanlardan vekalet görevi yürüten (1) il 
Müdürünün Kararnamesi iade edilmiştir. 

T.C. 
ÇALİŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.13.APK.0.12.00.00/ ^ a o - r v » 0 1 i Ö 
KONU: 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. Mehmet Ali ŞAHİN) 

İLGİ : 27.02.2004 tarih ve B.02.0.002/1233 sayılı yazınız. 

ilgi yazınız ekinde alınan Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'ye ait 7/1996 
Esas No'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş, olup konuya ilişkin cevabı 
bilgi ve değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur. 

Bakanlığımız Merkez Birimlerinde; 

Vekaleten; 1 Genel Müdür Yardımcısı, (Kararnamesi sevkedildi.) 1 Müstakil 
Daire Başkanı, 5 Bölge Müdürü, (Kararnameleri sevkedildi.) 
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Tedviren; 1 Daire Başkanı, 1 Bölge Müdür Yardımcısı, 

olmak üzere toplam 9 personel hizmetleri yürütmektedir. 

Bakanlığımız Bağlı-llgili Kuruluşlarından; 

Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığında 06.08.2004 tarih 25191 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
geçici 1 inci maddesinin 2 nci paragrafı; "Mülga 616 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameyle 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen şahsa bağlı 
kadrolarda bulunanlar ile bu Kanunla kadro ve görev unvanları değişenler ve Sosyal 
Sigortalar Kurumu Başkanlığı kurum memurlarından Kurum Başkanı, Sigorta İşleri 
Genel Müdürü, atama ile gelen Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür Yardımcıları, 
Teftiş Kurulu Başkanı. Sigorta Teftiş Kurulu Başkanı, 1 inci Hukuk Müşaviri ve Daire 
Başkanı kadro unvanlı görevlerde bulunanların görevleri bu Kanun yayımı 
tarihinde sona erer. Bunlar en geç bir yıl içerisinde durumlarına uygun boş 
kadrolara atanır. Atama işlemi yapılıncaya kadar Bakanlık ve Kurum 
bünyesinde ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilebilirler " şeklinde 
düzenlenmiştir. 

Halen Kurum üst düzey yöneticilerinden; Kurum Başkanı, 2 Genel Müdür 
Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı ile 8 Daire Başkanı (2 tanesinin Kararnamesi sevk 
edildi) vekaleten, 3 Genel Müdür Yardımcısı ile Sigorta Teftiş Kurulu Başkanı, 9 
Daire Başkanı tedviren görevlerini yürütmektedirler. 

Ayrıca, 56 Sigorta İl Müdürü, 7 Sigorta Müdürü, 149 Sigorta İl Müdür 
Yardımcısı ile 27 Sigorta Müdür Yardımcısı, tedviren görev yapmaktadır. 

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'nde; Genel Müdür tedviren, 1 Genel 
Müdür Yardımcısı (Kararnamesi sevkedildi.) ile 2 Daire Başkanı vekaleten görev 
yapmaktadır. Kurumda 5 İl Müdürlüğü görevi, bu İl Müdürlüklerinde asilde aranan 
şartlara sahip personel bulunmaması nedeniyle, hizmetlerin aksamaması ve yönetim 
boşluğunun meydana gelmemesi için asaleten atama şartlarını taşımayan 5 personel 
tarafından yürütülmek üzere tedviren görevlendirme yapılmıştır. 

Bağ-Kur Genel Müdürlüğü'nde; Genel Müdür, Teftiş Kurulu Başkanı, 
Sigortalılar Dairesi Başkanı ve İdari İşler Dairesi Başkanı olmak üzere toplam 4 adet 
üst düzey yönetici vekaleten görev yapmaktadır. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 
asaleten yürütecek personel bulunmadığından Eczacı kariyerli personel tarafından 
tedviren yürütülmektedir. 

Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatında ve Bağlı-llgili Kuruluşlarında 
Cumhurbaşkanı tarafından atama kararnamesi iade edilerek vekaleten görev yapan 
personel bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Murat BAŞESGİOĞLU 
Bakan 
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* • T.C 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Sayı :B14.0.BHİ01-<BO n c 
Konu :Yazıh Soru Önergesi U m ^ 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI'NA 

İLGİ: 27.02.2004 tarih ve B.02.0.002/1233 sayılı yazınız. 

Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin, Sayın Başbakanımıza yönelttiği ve 
Sayın Başbakanımızın da, kendileri adma Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı 
Sayın Mehmet Ali ŞAHİN' in koordinatörlüğünde cevaplandınlmasım istediği 
yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Ali 
Sanayi ve Ticaret 

YALOVA MİLLETVEKİLİ SAYIN MUHARREM İNCE'NİN 
YAZILI SORUSUNA İLİŞKİN CEVABIMIZ 

Bakanlığımızda, 2 Müsteşar Yardımcısı, 1 Genel Müdür, 2 Daire 
Başkanı (Müstakil) ve 4 İl Sanayi ve Ticaret Müdürü vekaleten görev 
yapmaktadır. 

Bu kişilerden asaleten atanma şartlarını taşımayan personel 
bulunmamakta olup, 1 Müsteşar Yardımcısı kararnamesi 
Cumhurbaşkanlığı tarafından iade edilmiştir. 
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T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
A n k a r a 

2004 
Sayı : B.15.0.APK.0.23.300- l{'3~]-
K o n u : Yazılı Soru önergesi B l 7 ' 

4 0 2 2 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Mehmet Ali ŞAHİN) 

İLGİ : a) T B M M . Başkanlığı'nm 23.02.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1996-4648/ 
16202 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdüriüğü'nün 26.02.2004 tarih ve 
B.02.0.KKG.0.12/106-336-14/934 sayılı yazısı. 

c) 27.02.2004 B.02.0.002/1233 sayılı yazınız. 

Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İNCE'nin Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği, 
Sayın Başbakanımızın da tarafınızdan cevaplandırılmasını tensip ettikleri, 7/1996-4648 
esas no.lu yazılı soru önergesine ilişkin cevap, Bakanlığım bağlı ve ilgili kuruluşlarından 
alınan yazılı bilgiler doğrultusunda hazırlanarak ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER 
Bakan 

Y A L O V A M İ L L E T V E K İ L İ SAY IN M U H A R R E M İNCE'NİN 
Y A Z I L I S O R U Ö N E R G E S İ V E C E V A B I 

(7/1996-4648) 

S o r u l a r 1.2.3.4 : 

Hükümet in ize bağlı tüm bakanlıklarda Müsteşar. Müsteşar Yardımcısı , Genel 
Müdür, Genel Müdür Yardımcıs ı , Daire Başkanı ve İl Müdür lükler inde görev 
yapmakta olan yönetici personel le ilgili olarak; 

- Yönet ic i personelden ne kadarı vekaleten görev yapmaktadır? 
- Bunların Bakanlık lara göre dağılımı nasıldır? 
- Bu kişiler arasında vekaleten görev yapmak için yasa l düzenlemeler imize 

göre asaleten atanma şart larına sahip olması gerektiği halde bu şartları taşımayan ve 
görevlendi rme yoluyla görev yapmakta olan personel bulunmakta mıdır? Sayısı ne 
kadardır? 

- Yukarıda adları belirti len kadrolarda vekaleten görev yapanlar arasında 
Cumhurbaşkanl ığı taraf ından kararnamesi iade edi len kişiler var mıdır? Var ise hangi 
bakanlık larda görev yapmaktadı r? 

C e v a p l a r 1.2.3.4 : 
Bakanlığım bağlı ve ilgili kuruluşlarında vekaleten yürütülen görevleri gösterir 

liste ekte verilmiştir. 
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ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞ 
VEKALETEN GÖREV YAPAN PERSONELİ GÖSTERİR LİSTE 

Müsteşar 
Yardımcısı 

Kurum 
Başkanı 

Daire 
Başkanı 

Genel Müdür 
Genel Müdür 
Yardımcısı 
TOPLAM 

ETKB-
MERKEZ 

1 

2 

1 

4 

TAEK 

1 

1 

PİGM 

1 

1 

DSİ 

5 

1 

3 

9 

TEDAŞ 

1 

2 

3 

TTK 

1 

1 

TEMSAN 

2 

1 

3 

EÜAŞ 

1 

1 

2 

BOTAŞ 

11 

11 

HAMİTA 
(EÜAŞ 

1 

1 

AÇIKLAMA : 
1- Vekaleten atanan personelin tamamı, vekaleten yürüttükleri görevlere asaleten atanma şa 
2- Yukarıda belirtilen kadrolarda vekaleten görev yapanlardan Cumhurbaşkajnlığı tarafınd 

personel bulunmaktadır. 

(*) HAMİTABAT A.Ş. Genel Müdürlüğü EÜAŞ'ın, KÖRFEZ ve MERAM A.Ş. Genel M 

Müdürlüğü'nün bağlı ortaklıklarıdır. 



T.B.M.M. B : 109 1 .7 .2004 O : 3 

T.C. 
K Ü L T Ü R VE T U R İ Z M B A K A N L I Ğ I 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : 16APK0201-AR-GE-940 - 5 2 - 1 t . 2 - / J / 2 0 0 4 
K O N U : Soru Önergesi 

Sayın Mehmet Ali Ş A H İ N 
D E V L E T BAKANI V E B A Ş B A K A N YARDIMCISI 

İLGİ: 27 Şubat 2004 gün ve 1233 sayılı yazınız. 

Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İNCE'nin Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği, 
Sayın Başbakanımızın da Bakanlığınız koordinatörlüğünde cevaplandınlmasını tensip ettiği 
7/1996-4648 esas no'lu soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Lrkan M U M C U 
Bakan 

Y A L O V A MİLLETVEKİLİ SAYIN M U H A R R E M İNCE'NİN S O R U Ö N E R G E S İ N E 
İSTİNADEN H A Z I R L A N A N BAKANLIĞIMIZ CEVABI 

Hükümetinize bağlı tüm bakanlıklarda Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı , Genel 
M ü d ü r , Genel Müdür Yardımcısı , Daire Başkanı ve İl Müdürlüklerinde görev 
yapmakta olan yönetici personelle ilgili olarak; 

SORU 1: Ne kadarı vekaleten görev yapmaktadır? 

CEVAP 1: Bakanlığımızda (1) Adet Müsteşar Yardımcısı , (1) Adet Genel Müdür , 
(2) Adet Genel Müdür Yardımcısı , (4) Adet Daire Başkanı, (44) Adet İl Müdürü vekaleten 
görev yapmaktadır. 

SORU 2: Bunların Bakanlıklara göre dağılımı nasıldır? 

SORU 3: Bu kişiler arasında vekaleten görev yapmak için yasal 
düzenlemelerimize göre asaleten atanma şartlarına sahip olması gerektiği halde bu 
şartları taşımayan ve görevlendirme yoluyla görev yapmakta olan personel bulunmakta 
mıdır? Sayısı ne kadardır? 

CEVAP 3 : Bakanlığımızda asaleten atanma şartlarına haiz olamayıp görevlendirme 
yoluyla görev yapan personel sayısı (2) Adet ' t ir . 

SORU 4: Yukarıda adları belirtilen kadrolarda vekaleten görev yapanlar 
arasında Cumhurbaşkanlığı tarafından kararnamesi iade edilen kişiler var mıdır? Var 
ise hangi Bakanlıklarda görev yapmaktadırlar? 

CEVAP 4: Yukarıda adlan belirtilen kadrolarda vekalet görevi verilen personel 
bulunmamaktadır . 
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T. c. 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı 

SAYI : B.18.O.APK.0.O3-O2/09O.O1- M C 

KONU : Sayın Muharrem İNCE'nin 
Yazılı Soru Önergesi 

, \ Z_ S" I ;Q, CJ /2004 

DEVLET BAKANLIĞI V E BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sayın Mehmet Ali ŞAHİN) 

İLGİ : 27.02.20O4 tarih ve B.02.O.OO2/1233 sayılı yazınız. 
İlgi yazı ekinde alınan Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İNCE'nin Sayın 

Başbakanımıza tevcih ettiği Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığınız 
koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını istediği, 7/1996-4648 esas no"lu yazılı soru 
önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir. 

Arz ederim. 

YALOVA MİLLETVEKİLİ SAYIN MUHARREM İNCE'NİN SAYIN BAŞBAKANIMIZA 
TEVCİH ETTİĞİ SAYIN BAŞBAKANIMIZIN DA KENDİLERİ ADINA 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI SAYIN MEHMET ALİ ŞAHİN 
KOORDİNATÖRLÜĞÜNDE CEVAPLANDIRILMASINI İSTEDİĞİ, 

7/1996-4648 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA 
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI 

1 - Bakanlığımızda 2 Müsteşar Yardımcısı, 2 Genel Müdür, 1 Kurul Başkanı, 5 
Daire Başkanı, 3 Bölge Müdürü, 64 İl Müdürü vekaleten görev yapmaktadır. 

3- Vekaleten görev yapan personelimizin hepsi asaleten atama şartlarına 
sahiptir. 

4- Yukarıda belirtilen personelden 1 Müsteşar Yardımcısı, 1 Kurul Başkanı, 2 
Genel Müdürün kararnamesi Cumhurbaşkanlığı tarafından iade edilmiştir. 

T.C. 
B A Ş B A K A N L I K 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.0.PPG.0.11: < f • / 3 4 2 7 

Konu : CS t-'.ART 2 » 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 

İLGİ: 27/2/20O4 tarih ve B.02.0.002/1233 sayılı yazınız. 

Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İncenin Sayın Başbakanımız Recep Ta yy ip 
Erdoğan'a tevcih ettiği ve tarafından cevaplandırılmasını istediği 7/1996-4648 esas no'lu yazılı 
soru önergesine verilen cevaplar ilişikte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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KONU : YALOVA MİLLETVEKİLİ SN.MUHARREM İNCE'NİN T.B.M M 
BAŞKANLIĞINA İNTİKAL EDEN 6/1996-4648 ESAS NO'LU YAZILI SORU 

CEVAP - 1 : 2 Kadro vekaleten yürütülmektedir. 

CEVAP - 2 : Bakanlıkları ilgilendirdiği için cevap verilmemiştir. 

CEVAP - 3 : Hepsi Asaleten atanma şartlarını taşımaktadırlar. 

CEVAP - 4 : Cumhurbaşkanlığı tarafından kararnamesi iade edilen 
yoktur. 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.02.1.VGM.0.71.00.02.1620 /f.r/ p " t A ^ / 2004 
KONU : Soru önergesi /-IL^fS _-> i 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 

İLGİ: 27.02.2004 gün ve 1233 sayılı yazınız. 

Yalova Milletvekili Sayın Muharrem Ince'nln Türkiye Büyük Millet Medisi Başkanlığına vermiş 
olduğu soru önergesi ile ilgili Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan cevap ekte sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 

~L 
Ahmet TANYOLAÇ, 

Genel Müdür V., 

SORU ÖNERGESİ ve CEVAPLARI 

YALOVA MİLLETVEKİLİ MUHARREM İNCE TARAFINDAN, SAYIN BAŞBAKANIMIZA 
TEVCİH EDİLEN SORULAR VE VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN CEVAPLARI 

Hükümetinize bağlı tüm bakanlıklarda Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, 
Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı ve İl Müdürlüklerinde görev yapmakta olan yönetici 
personelle ilgili olarak; 

1 . Ne kadar vekalet görev yapmaktadır? 
2. 

SN UNVANI ADEDİ 
1 Genel Müdür 1 
2 Genel Müdür Yardımcısı 2 
3 Bölge Müdürü 10 
4 Daire Başkanı 1 

3. Bunların Bakanlıklara göre dağılımı nasıldır? 
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4. Bu kişiler arasında vekaleten görev yapmak için yasal düzenlemelerimize göre 
asaleten atanma şartlarına sahip olması gerektiği halde bu şartlan taşımayan 
ve görevlendirme yoluyla görev yapmakta olan personel bulunmakta mıdır? 
Sayısı ne kadardır.? 

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalanna İlişkin Yönetmeliğin ek-1 inci 
maddesine göre ilk defa atanacağı 5 veya 6 ncı hizmet bölgelerinde görev yapmaları 
gerektiği ve atanacak kişinin öncelikle bu Bölge Müdürlüklerine atama yapılması 
gerekmektedir. Bu nedenle söz konusu hizmet bölgesinde yer alan ve boş bulunan 
Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğüne atama yapılamadığından diğer bölge müdürlüklerine 
ait kararnameler gönderilememiştir. Ancak, Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüklerinin 
atanmasına ait Kararname 28.02.2004 gün ve 25387 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanmıştır. Bu nedenle diğer bölgelere ait kararnameler hazırlanarak imzaya 
sunulacaktır. 

5. Yukarıda adları belirtilen kadrolarda vekaleten görev yapanlar arasında 
Cumhurbaşkanlığı tarafından kararnamesi iade edilen kişiler var mıdır? Var ise 
hangi bakanlıklarda görev yapmaktadırlar? 

T.C. 
B A Ş B A K A N L I K 

Devlet Personel Başkanlığı 

SAYI :B.02.1.DPB.0.100.01 SS^fâ 
ANKARA 

KONU: ^ / / J / 2 0 0 4 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. M.Ali ŞAHİN) 

İLGİ:Makamlannızın 27.02.2003 tarih ve B.02.0.002/1233 sayılı yazısı. 

Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İNCE'nin Sayın Başbakanımıza tevcih 
ettiği Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığınız koordinatörlüğünde 
cevaplandırılmasını istediği 7/1996-46-48 esas no'lu soru önergesine Başkanlığımızı 
ilgilendiren hususlarla ilgili cevap ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Devlet Personel Başkanı 

YALOVA MİLLETVEKİLİ SAYIN MUHARREM İNCE'NİN 7/1996-46-48 ESAS 
NO'LU SORU ÖNERGESİNİN BAŞKANLIĞIMIZI İLGİLENDİREN SORULARLA 

İLGİLİ CEVABI 

Başkanlığımız 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuş olup. 
Başkanlıkta; 1 Başkan, 2 Başkan Yardımcısı ve 7 Daire Başkanı- kadrosu 
bulunmakta, taşra teşkilatı ise bulunmamaktadır. Bu kadrolarda görev yapan 
personelin tamamı asaleten atandığından vekaletle yürütülen görev 
bulunmamaktadır. 
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T.c. 
B A Ş B A K A N L I K 

G E N Ç L İ K V E S P O R G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 
C J İİ 4 1 5 

SAYI : B.02.1.GSM.0.65.00.00/MZ.02/ 
KONU: Soru Önergesi 

DEVLET BAKAN UĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn.Mehmet Ali ŞAHİN) 

İLGİ : 27/02/2004 tarih ve B.02.0.002/1233 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde gönderilen,Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İNCE'ya ait 
7/1996 sayılı yazılı soru önergesine esas teşkil edecek cevabımız ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Rlehmet ATALAY 
Genel Müdür V. 

Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İNCE'nin Sayın Başbakanımıza 
tevcih ettiği, 7/1996 esas sayılı yazılı soru önergesi cevabıdır. 

Hükümetinize bağlı tüm bakanlıklarda Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Genel 
Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı ve İl Müdürlüklerinde görev 
yapmakta olan yönetici personelle ilgili olarak; 

SORU : 1 - Ne kadarı vekaleten görev yapmaktadır.? 

2)Bunların Bakanlıklara göre dağılımı nasıldır? 

3)Bu kişiler arasında vekaleten görev yapmak için yasal 
düzenlemelerimize göre asaleten atanma şartlarına sahip olması 
gerektiği halde bu şartlan taşımayan ve görevlendirme yoluyla görev 
yapmakta olan personel bulunmakta mıdır ? Sayısı ne kadardır? 

4)Yukanda adları belirtilen kadrolarda vekaleten görev yapanlar 
arasında Cumhurbaşkanlığı tarafından kararnamesi iade edilen kişiler 
var mıdır? Var ise hangi bakanlıklarda görev yapmaktadırlar? 

CEVAP: 1,2 -Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında 
1 Genel Müdür, 2 Genel Müdür Yardımcısı, 2 Daire Başkanı ve 2 il 
Müdürü olmak üzere 7 yönetici personel vekaleten görev yapmaktadır. 

3-Bu personellerden 1 İl Müdürü Hizmet yılı yetersiz olduğundan, 1 il 
Müdürü de 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanun'unun 38 nci maddesi 
gereğince görevlendirme yoluyla görev yapmaktadır. 

4-Cumhurbaşkanlığı tarafından, 1 Genel Müdür (Gerekçesiz), 1 Genel 
Müdür Yardımcısının (Hakkında açılan ceza davası 
sonuçlanmadığından) kararnameleri iade edilmiştir. 
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T.C. 
B A Ş B A K A N L I K 

Y Ü K S E K D E N E T L E M E K U R U L U 

Sayı : B . 0 2 . 1 . Y D K 0 7 0 . 0 4 / 3 ^ £ Ankara 
K o n u : 

n ? Mart WJt 

DEVLET BAKANLIĞI VE B A Ş B A K A N YARDIMCILIĞINA 

ilgi: 2 7 . 0 2 . 2 0 0 4 tarih ve B.02 .0 .002/1233 sayılı yazılan. 

Yalova Milletvekili Sn. Muharrem İNCE tarafından Sayın 
Başbakanımıza tevcih edilen soru önergesinde yer alan soruların, Kurulumuz 
yönünden değerlendirildiğinde; 

1- Kurulumuz Başkanlığına, Kurul Üyesi vekalet etmekte olup, 
2. , 3 . ve 4. soru önergesi kapsamında personel bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

2. - Samsun Milletvekili Musa UZUNKAYA'nın, vergi adaletinin sağlanmasına ilişkin sorusu 
ve Maliye Bakanı Kemal UN AKITAN'in cevabı (7/2610) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET M E C L Î S İ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal U N A K I T A N taraf ından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini saygılarımla arz ederim. 
05.05.2004 

Musa UZUNKAYA 
Somsun Milletvekili 

- ^ f 

58 ve 59. hükümetlerimizin bu konudaki duyarlı çalışmalarına ve Maliye 
Bakanlığının uyarılarına rağmen, b i r çok meslek grubunun beyan edilen gel i r ler i 
asgari ücret in bi le altında kaldığı, Gelir ler Genel Müdürlüğü 2003 ver i ler ine göre; 
İşadamı, Doktor lar . Avukatlar ve diğer meslek erbabının yanlarında çalıştırdıkları 
odacılar ve işçi ler kadar bi le vergi ödemedikleri basında yer almıştır. Yine 20 
meslek grubunun açlık sınırının altında beyan verdiğ i , sadece on meslek grubunun 
gelirinin 1 milyarı aştığı, kuyumcunun bile asgari ü c r e t l i d e n i z vergi-ödediği i fade 
edi lmektedir. Şöyle ki . kuyumcuların aylık ge l i r i ' 336- milyon TL, ayakkabı 
imalatçılarının 245 milyon TL, noter ler in 19 milyar TL, sanatçıların ise 3 milyar TL 
ortalama gelir beyan e t t i k l e r i basın yayın organlarında yer almıştır. 
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Soru 1 : Ticari kazançları yüksek olduğu kamuoyunca bilinen, îşadamı, Doktor, 
Avukat ve diğer serbest meslek erbabının açlık sınırının altındaymıs gibi gelir 
beyan ettikleri bir ülkede vergi adaletinden sö'z edilebilir mi? 

Soru 2 : Ülkemizde vergi adaletsizliğini ortadan kaldıracak olan çok kazanandan 
çok, az kazanandan az vergi almayı esas ilke edinen bir vergi reformu çalışmanız 
var mıdır, varsa ne aşamadadır? 

Soru 3: Basm yayın organlarında yer alan bilgiler doğruysa eksik beyanda bulunan 
mükellefler hakkında ne gibi bir işlem yapılmaktadır? 

Soru 5: Eğer bu tablonun oluşmasında vergi toplama ve denetim elemanlarının bir 
kusuru ve suisrtmah söz konusu ise bu konuda ne gibi bir işlem yapılmıştır veya 
yapılmaktadır'-» 

T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Gelirler Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.07.0.GEL.0.82/8211-304 « - , « • » t n<* • 4 4 o 
K O N U : Soru Önergesi 0 1 . 0 7 . 0 * * 0 3 1 1 İ J 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 18.05.2004 tarih ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-5613 sayılı yazısı. 

Samsun Milletvekili Sayın Musa UZUNKAYA'nın tarafıma tevcih ettiği 7/2610 
esas no.lu yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevabımız aşağıda 
açıklanmıştır. 

Söz konusu yazılı soru önergesinde işadamı, doktor, avukat ve diğer bazı 
serbest meslek erbaplarının açlık sınırının altındaymıs gibi düşük beyanlarda 
bulundukları belirtilerek; vergi adaletsizliğini ortadan kaldırmak için bir vergi reformu 
çalışmasının yapılıp yapılmadığı ve eksik beyanda bulunan mükellefler hakkında ne 
gibi bir işlem yapıldığı sorulmaktadır. 

2004 yılı bütçesi ülke ihtiyaçları ve gerçekleri dikkate alınarak hazırlanmış ve 
kayıt dışı ile mücadele etmek, izlenen sıkı mali disiplin anlayışının aynı kararlılıkta 
yürütülmesi suretiyle kamu maliyesindeki iyileştirmeyi hızlandırmak, mali 
dengesizlikleri azaltarak enflasyonun makul seviyelere çekilmesine ve ekonomideki 
canlılığı artırarak sürdürülebilir büyüme ortamının oluşmasını sağlamak temel 
hedefler olarak alınmıştır. 

Söz konusu hedeflere ulaşmak için vergi gelirlerinin sağlıklı ve adaletli bir 
şekilde toplanması gerekmektedir. Bu ise bir yandan kayıt altına alınmış mükelleflerin 
beyanlarında gerçek gelirlerini yansıtmalarını, gelirlerini gizleyenlerin tespit 
edilmesini, ödenmesi gereken verginin tam ve zamanında ödenmesini sağlamak; öte 
yandan kayıt dışında kalmış kişileri ve ekonomik faaliyetleri kayıt içine alacak 
tedbirleri almakla olanaklıdır. 

Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede en önemli unsur güçlü ve etkin bir vergi 
idaresine sahip olmaktır. Bu sebeple Gelir İdaresinde "Stratejik Planlama Anlayışı" 
hayata geçirilmiş; Gelir İdaresinde ilk defa bir misyon tanımlaması yapılmıştır. 

Tanımlanan bu misyona uygun olarak; vergi idaresinin etkinlik ve verimliliğinin 
arttırılması, modem ve entegre bir Bilgi Teknolojisi destek sisteminin kurulması, vergi 
sisteminin rasyonelleştirilmesi ve basitleştirilmesi önümüzdeki üç yıla ilişkin stratejik 
hedeflerimiz olarak belirlenmiştir. 
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Yukarıda belirtilen hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için Gelir İdaresinin yenideni 
yapılanmasına yönelik çalışmalar yapılmış; teknolojik yeniliklerden azami yararlanma' 
yoluna gidilmiş, yeni projeler geliştirilmiş, ilave tedbirler alınmıştır. 

Bu kapsamda; 

- Uluslar arası deneyime sahip yabancı uzmanlarla birlikte Gelir İdaresinin 
yeniden yapılandırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır. Gelir İdaresi; ülkenin 
ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarına uygun olarak belirlenen gelir politikasını ve hukukun 
temel ilkeleri doğrultusunda gelir mevzuatını uygulamak; mükelleflerin vergiyle ilgili 
ödevlerini daha kolay bir şekilde yerine getirmeleri için gerekli tedbirleri almak; 
mükellef haklarını gözetmek, şeffaflık, hesap verebilirlik, etkinlik ve verimlilik 
esaslarına göre yüksek kalitede hizmet sunmak üzere, merkez ve taşra teşkilatı ile 
fonksiyonel ve hiyerarşik bir bütünlük arz edecek şekilde yeniden 
yâpılandırılmaktadır. 

-Halen kurulu bulunan Vergi İstihbarat Merkezinin (VİM) fonksiyonları yeniden 
tanımlanarak; iç ve dış kaynaklardan alınan bilgilerin denetim bilgi bankasına 
aktarılması ve değerlendirilmeleri gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar incelenmek üzere 
denetim birimlerine gönderilmekte, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana illerinde bulunan 
denetim birimleri on-line sorgulama yapabilmektedirler. VEDOP-2 (Vergi Daireleri 
Otomasyon Projesi İkinci Aşama) Projesinin tamamlanması ile mükelleflerin 
vergilendirmeye yönelik iş ve işlemlerini, sermaye ve hesap durumlarını ve üçüncü 
şahıslarla olan ekonomik ve ticari ilişkilerini kavramaya yönelik olarak; üçüncü taraf 
bilgiler ile iç kaynaklardan sağlanan mükellef sicil ve hesap bilgileri, beyanname ve 
bttdirimlen H» denetim btrimlerinee ooğlanan tür» bilgiler VİM sisteminde-
değerlendirilerek veri ambarı içerisinde birleştirilmesi sağlanacaktır. 

-Merkezi d e n e t i m -elemanlan otomasyona geçmiş ve VlM'de yer alan 
bilgileri yaptıkları incelemelerinde kullanmaktadır. Vergi Denetmenleri de çok kısa bir 
süre içerisinde otomasyona geçirilecek ve VEDOP kapsamında bulunan GELNET 
yapısına dahil edilecektir. Böylece veri ambarı içerisinde risk analizleri sonucunda 
vergi kayıp ve kaçağının olduğu sektör ve mükellef gruplarının ve incelenecek 
mükellefler belirlenmesi ile vergi incelemelerinin daha hızlı ve etkin bir şekilde 
yapılması sağlanacaktır. 

-329 sıra Nolu Vergi Usul Genel Tebliği ile 2003 yılı gelirlerinin beyanından 
başlamak üzere; ticari, zirai ve mesleki kazançları dolayısıyla gerçek usulde 
vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri için, 
beyanname verme süresi içinde bağlı bulunulan vergi dairesine "Performans 
Derecelendirme Bildirimi" verme zorunluluğu getirilmiştir. Bildirim, mükelleflerin 
yakından takip edilerek performanslarının dönemler ve sektörler itibariyle 
izlenmelerini, karşılaştırılmalarını, derecelendirilmelerini ve incelemeye seçileceklerin 
belirlenmesini sağlayacaktır. 

- Ayrıca 04 Temmuz 2003 tarih ve 25158 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
321 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, ticari işlemler ve fınansal 
hareketlerin taraflarının izlenmesi ve vergiyi doğuran olayın mali kurumların kayıt ve 
belgeleri yardımıyla tespit edilmesi yöntemine geçilmiştir. Mükelleflerin belli bir tutarı 
geçen (332 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği ile 01 Mayıs 2004 tarihinden geçerli olmak 
üzere sekiz milyar Türk Lirası) mal ve hizmet teslimlerinde bulunmaları halinde; 
yapacakları tahsilatları 01 Ağustos 2003 tarihinden itibaren banka veya özel finafosf 
kurumlan aracı kılması ve bu kurumlarca düzenlenen dekont veya hesap bildirim? 
cetvelleri ile tevsik etmeleri zorunlu hale getirilmiş; bu suretle mükelleflerin belge 
düzenine uymaları ve dolayısıyla da vergi matrahlarını gerçeğe uygun beyan etmeleri 
sağlanmıştır. 

Öte yandan, vergi sisteminde adaletinin sağlanmasına yönelik vergi 
kanunlarında gerekli değişiklik çalışmalarımız devam etmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

»mal UNAKITAN 
Maliye Bakanı 
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3. - Adana Milletvekili Atilla BAŞOGLU'nun, Adana Havaalanı ikinci pist yapımı ve Seyhan 
Nehri ıslahına ilişkin Başbakandan sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı 
(7/2711) 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎS! BASKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Zeki ERGEZEN 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 

Atillâ BAŞOGLU 
Adana Milletvekili 

1. Arlan ticaret hacmi nedeniyle artık tek pistin ihtiyaca cevap veremediği 
ve yetersiz kaldığı Adana hava alanında 2. pist yapım çalışmaları ne zaman 
başlayacaktır? 

2. Adana ilinin bir liman şehri olabilmesi için Seyhan nehrini il merkezine 
kadar ıslah çalışmaları ne zaman başlayacaktır? 

T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Araşt ı rma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

IOLI TEMMİtf £004 
SAYI : B .11 .0 .APK.0 .10 .01 .21 . /EA/—83U ,"^LQL^ 
KONU :Adana Mil letvekil i ' 

Sayın Atilla BAŞOGLU'nun 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) TBMM Başkanlığının 07.06.2004 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2711-5806/19509 
sayılı yazısı. 
b)Başbakanhğın 09.06.2004 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-363/2703 sayılı yazısı 

Adana Milletvekili Sayın Atilla BAŞOĞLU tarafından Sayın Başbakanımıza yöneltilen ve 
Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığımız koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını 
tensip ettikleri 7/2711-5806 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

imali YILDIRIM 
Ulaştırma Bakanı 
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ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN ATİLLA BAŞOĞLU'NUN 7/2711-5806 
SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

SORU 1-Artan ticaret hacmi nedeniyle artık tek pistin ihtiyaca cevap 
veremediği ve yetersiz kaldığı Adana hava alanında 2. pist yapım çalışmaları ne 
zaman başlayacaktır.? 

CEVAP 1 -ICAO Standartlarına göre mahallinde yapılan inceleme sonucunda; 
halen tek pist ile hizmet verilen Adana Hava Limanına 2. pist yapımı için hava alanı 
arazisi içerisinde elverişli saha bulunamamıştır. 

Bunun üzerine, mevcut taksirutun yapılacak revizyon ile emergency pist haline 
getirilmesi hususunda detaylı çalışmalar yapılmış, ancak yaklaşmalardaki mevcut 10 
metre üzeri katlı binalann 3 ve 4. katlannm yıkılması gerekliliği, sulama kanalı ve 
köy yollannın deplase edilmesi zorunluluğu gibi manialar nedeniyle bugünkü 
şartlarda mümkün olmayıp, ileriki yıllarda çeşitli alternatif çözüm çalışmalan 
sürdürülecektir. 

Öte yandan, Adana Havaalanı yolcu potansiyelinin beklenenin altında yer 
alması ve PAT (Pist, Taksirut ve Apron) sahalannm yakın zamanda onanlarak yeni 
yapılan kaplamalann 10-15 yıl süresince hizmet için yeterli olacağından, 2. pistin 
yapımı da ekonomik olmayacağı hesaplanmaktadır. 

SORU 2-Adana ilinin bir liman şehri olabilmesi için Seyhan nehrini il 
merkezine kadar ıslah çalışmalan ne zaman başlayacaktır? 

CEVAP 2-"Aşağı Seyhan Nehrinde Navigasyon Olanaklânnm İncelenmesi, 
Teknik ve Mali Fizibilite Ön Etüdü" Bakanlığımızca 1976 yılında yaptınlmıştır. 

Etüt sonucunda, Aşağı Seyhan Nehrinin Navigasyon olanaklannı kendiliğinden 
sağlamadığı, mevcut akarsu yatağının ıslahı suretiyle su yoluna çevrilmesi 
çözümünün ise uygun olamayacağı sonucuna vanlmıştır. 

Ancak Seyhan Nehrinin su yolu olarak kullanılması konusunda; Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğünün mevcut bilgileri ile 1976 yılında Bakanlığımızca 
yaptınlan çalışmanın güncelleştirilerek, su yollannda navigasyonun teknik olarak 
uygun olup olmadığının öncelikle etüt edilmesi gerektiği hususu, 24 Nisan 1997 tarih 
ve 8161 sayılı yazı ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve diğer ilgili 
kuruluşlara bildirilmiştir. 

Aynca; Seyhan Nehrinde, Adana İl Merkezi güneyinden, denize kadar sağlı-
sollu 50 km. boyunca taşkın şeddeleri mevcut olup, kapasitesi 2200rn3/s dir. Şehir 
içinde "Seyhan Nehri Şehir İçi Düzenleme Projesi" ile Seyhan Regülatörü-İl Merkezi 
çıkışı arası 4475 m. uzunluğunda duvarlı olarak, Çatalan ve Seyhan "Barajlarının 
taşkın ötelemesine göre 1800 m3/s kapasite ile, Devlet Su işleri—Genel 
Müdürlüğü'nce projelendirilerek Adana Büyükşehir Belediyesince uygularçraşör^ 
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4. - Bursa Milletvekili Ali DÎNÇER 'in, dul ve yetimlere bağlanan maaş ile şehit maaşına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/2713) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak yanıtlanması 
için gereğini erzederim. 

1. Türk Silahlı Kuvvetlerinin NATO ile yaptığı müşterek bir tatbikatta şehit 
düşen M.684.025.2 Sicil numaralı Kıdemli BaşçavuşERSEV BAYRAK'in eşi Ayhan 
BEKTAŞOGLU'na Maliye Bakanlığı Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce bağlanan dul 
aylığı, ŞEHİT düşen TSK personeline bağlanan türden bir aylık mıdır ? 

Aylık türü Malûl ölüm müdür ? 
Maliye Bakanlığı Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün aylık bağlama işlemleri, 

bağlenan aylık türü, derecesi ve miktarı mevzuata uygun mudur ? 

2. NATO tatbikatında hayatını kaybeden ERSEV BAYRAK için bağlı olduğu kurum 
olan Milli Savunma Bakanlığı ölüm şeklini ŞEHÎTLÎ.K, MALÛL ÖLÜM, NORMAL ÖLÜM 
türlerinden hangisi olarak saptamış ve Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne 
bildirmiştir ? 

ERSEV BAYRAK'm ölüm olayı ve ölümün türü konusunda Milli Savunma 
Bakanlığının yaptığı nitelendirme ve işlemler mevzuate uygun mudur 7 

3. Gerek Milli Savunma Bakanlığı ve gerekse Maliye Bakanlığınca Şehit 
ERSEV BAYAK ve maaş bağlanan dul eşi AYHAN BEKTAŞOGLU için yapılan işlemler 
haksahipleri dul ve yetimleri yönünden mağduriyetlerine, düşük maaş almalarına 
neden olmuş mudur ? 

Dul ve yetimlere bağlanan maaş, Şehit Maaşı mıdır, hangi tür ve derece
dendir ? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 

30106.2004* 2 0 2 1 7 
SAYI : B.07.0.PER.0.29/1-22-498 * v u ' 
KONU: Yazılı Soru Önergesi j ~ 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 02.06.2004 
tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-361-5/2619 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Ali DİNÇER'in, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
ve Sayın Başbakanımızın da kendileri adına tarafımca cevaplandırılmasını 
istedikleri 7/2713 esas sayılı yazılı soru önergesinde belirtilen sorulara ilişkin 
cevaplarımız aşağıda sunulmuştur: 

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 64 üncü maddesi; 

"Vazife malûllerinden bu malûllüklere; 

a) Harpte fiilen ateş altında, 

b) Harpte, harp bölgelerindeki harekat ve hizmetleri sırasında* bu harekat ve 
hizmetlerin sebep ve etkileriyle, 

c) Harpte veya harbe hazırlık devresinde her çeşit düşman silahlarının 
etkisiyle, 

ç) Askeri harekatı gerektiren iç tedip ve sınır hareketleri sırasında, bu 
hareketlerin sebep ve etkisiyle, 

d) Barışta ve olağanüstü hallerde, emir veya görev ile uçuş yapan uçucularla 
hangi meslek ve sınıftan olursa olsun emirle görevli olarak uçakta bulunanlardan 
uçuşun havadaki ve yerdeki sebepleriyle ve yine emir ve görev ile dalış yapan 
dalgıçlarla, hangi meslek ve sınıftan olursa olsun emirle görevli olarak denizaltı 
gemisinde veya dalgıç kıtasında bulunanlardan denizaltıcılığın veya dalgıçlığın 
çeşitli sebep ve tesirleriyle, 

e) Anayasanın 92 nci maddesi veya Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası 
andlaşmalar uyarınca yabancı ülkelere Türk Silahlı Kuvvetleri gönderilmesini 
gerektiren durumlarda, birliklerin bulunduktan yerlerden hareketlerinden itibaren 
yurt içinde, yurt dışında, yabancı ülkelerde veya yurda dönüş sırasında, 

Uğramış olan muvazzaf veya yedek subay, astsubay, uzman jandarma çavuş, 
uzman çavuş, erbaş ve erler (gönüllü erler dahil) ile Türk Silahlı Kuvvetlerince 
görevlendirilen sivil iştirakçilere ve T.C. Emekli Sandığına, Sosyal Sigortalar 
Kurumuna, Bağ-Kur'a ve çeşitli sandıklara tabi olmayan sivil görevlilere de ayrıca 
(Harp Mâlülü) denir. 
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Bunlardan uzman erbaşlara bulundukları kademenin üç ilerisindeki 
kademenin, uzman jandarma çavuşlara bulundukları rütbenin bir üst rütbesinin aynı 
kademesinin; astsubaylara yarbay rütbesine kadar, (yarbay hariç) bir üst rütbenin 
aynı kademesinin, yarbaylara albay, albaylara kıdemli albay, kıdemli albay ile 
general ve amirallere bir üst rütbenin, sivil iştirakçilere ise bulundukları derecenin 
bir üst derecesindeki aynı kademesinin emekli aylığı bağlanmasına esas gösterge 
tablosundaki karşılığı olan derece veya kademesi üzerinden vazife malûllüğü aylığı 
bağlanır. 

Bulundukları derecenin bir üst derecesi olmayanlar için o derecenin üç 
ilerisindeki kademe göstergesi, üç ilerisindeki kademe göstergesi olmayanlar içinde 
o derecenin son kademe göstergesi esas alınır..." hükmünü amirdir. 

Buna göre ilgilinin Komando Astsubay Başçavuş olarak görev yapmakta 
iken 19.03.1969 tarihinde gerçekleştirilen Early/Affair tatbikatındaki dalış görevi 
esnasında vefat etmesi üzerine, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 64 
üncü maddesi hükmü uyarınca Astsubay Başçavuş rütbesinin bir üst rütbesi olan 
Astsubay Kıdemli Başçavuş rütbesi esas alınarak dul ve yetimlerine 01.04.1969 
tarihinden itibaren 1 inci derece harp malûlü aylığı bağlanmış ve emeklilik 
ikramiyesi tahakkuk ettirilmiştir. 

Bilahare 5434 sayılı Kanuna 11.05.2000 tarih 4567 sayılı Kanun ile eklenen 
Ek 77 nci maddesi ile, 5434 sayılı Kanunun 64 üncü maddesi hükmü uygulanmak 
suretiyle aylık bağlananların, emsalleri esas alınarak intibaklarının yükseltilmesi 
hükmünün getirilmesi üzerine, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununda yeralan gösterge tablosunda astsubaylar için öngörülen en üst derece 
olan 2 nci derece 6 ncı kademe +3000 ekgösterge uygulanmak suretiyle dul ve 
yetimin aylıkları yükseltilmiştir. 

İlgilinin harp mâlülü olarak kabul edilmesi nedeniyle dul ve yetimlerine 3480 
sayılı Yasa uyarınca tütün ikramiyesi ödendiği gibi, bu kişiler ücretsiz seyahat kartı 
ve faizsiz konut kredisi gibi haklardan da yararlandırılmaktadırlar. 

İlgilinin dul ve yetimlerine bağlanan aylıklarının türü, miktarı ile adı geçenin 
maluliyet derecesinde herhangi bir yanlışlık bulunmadığı gibi Sandıkça 
gerçekleştirilen işlemler tamamen mevzuata uygundur. 

Bilgilerine arz ederim. 

rtfial UNAKITAN 
Maliye Bakanı 
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5. - Antalya Milletvekili Nail KAMACI'mn, AB ülkelerine mal gönderen firmaların 
mağduriyetine ve sorumlularına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Kür şad TÜZMEN'in 
cevabı (7/2616) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLlSl'NA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayip Erdoğan tarafından 

Anayasanın 98'inci, TBMM İçtüzüğü'nün 96 ve 99'uncu maddeleri uyarınca yazılı 

olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Nail KAMACI 

CHP Antalya Milletvekili 

1 Mayts 2004 tarihinde K»bns Rum Kesirni'nin K»br»s Cumhuriyet» stfatt ile 

Avrupa Birliği'ne dahil edileceği, son haftalarda iyiden iyiye kesinleşmiş bir olgu 

idi. Doğal olarak da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin aylar öncesinden olası 

senaryolara ilişkin öngörülerde bulunmuş ve hangi durumda ne yapılacağına ilişkin 

planlamalarını yapmış olması gerekirdi. Ancak, ulusal ve uluslararası basında da 

kapsamlı bir biçimde ele alındığı gibi, Türkiye'den AB ülkelerine mal taşıyan 

yaklaşık üç bin tır sigorta poliçelerinde Güney Kıbrıs tanınmadığı gerekçesiyle 

günlerce sınırda kalmıştır. 

1. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hükümeti bu durum karşısında ciddi bir 

ihtiyatsızlık sergilemiştir. Zamanında gereken önlemlerin alınmaması 

devletin ve hükümetin hangi organları ve bürokratlarının sorumsuzluğu 

karşısında ortaya çıkmıştır? Sorumlular hakkında gereken yasal işlem 

yapılacak mıdır? 

2. Tırlar dolusu ticari malın sınırda beklemesinden kaynaklanan maddi 

zarar karşılanarak nakliyatçıların ve ihracatçıların mağduriyeti önlenecek 

midir? Eğer maddi iararlar giderilecek ise, bu nasıl ve kim tarafından 

gerçekleştiri lecektir? 

- 1 3 5 -



T.B.M.M. B : 109 1 .7 .2004 0 : 3 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI 
Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü 

SAY I : B.02.1.GÜM.0.08.00.22/ pfOO - \ ANKARA 
KONU : ...J...J2004 

2 4 HAZ 200%' 

TÜRKİYE BÜYÜK. MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tLGÎ: Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğüne hitaben yazılan 20.5.2004 gün 
ve 19147 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız konusu Antalya Milletvekili Nail Kamacı tararından verilen soru önergesi 
örneği incelenmiştir. 

Edime Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğünden alman 4.5.2004 gün ve 11681 sayılı 
yazılarında bağlantıları İpsala Gümrük Müdürlüğünden Yunanistan'a gitmek üzere çıkış 
yapan taşıtlar için zorunlu olarak tanzim edilen ve tüm Avrupa Ülkeleri için geçerli 
Uluslararası Motorlu Taşıtlar Sigorta Kartının (International Motor Insurance Card) Kıbrıs 
Rum kesimine ait rumuzun (X) kapalı olması nedeniyle verilen bu belgelerin Yunanistan 
yetkilileri tarafından geçersiz sayılarak 8 adet TIR kamyonu ile 2 adet binek otomobilin giriş 
işleminin yapılmadan geri çevrilmesi üzerine, İpsala Mülki İdare Amirliğinin bilgisi dahilinde 
İpsala Gümrük Müdürlüğü ve Kara Ulaştırması yetkililerinin sınırdaki Yunanistan Gümrük 
yetkilisi ile yaptıkları şifahi görüşmede bu tür sigorta kartları ile gelen taşıtların kendi 
Bakanlıklarının talimatları gereğince kesinlikle ülkelerine alınmayacağı ve geri çevrileceği 
hususunun beyan edildiği ifadesine yer verilerek konunun Dışişleri Bakanlığına iletilmesi 
istenilmiştir. 

Dışişleri Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığına (Sigorta Genel Müdürlüğü) dağılımlı 
olarak yazılan örneği ekli 6.5.2004 gün ve 912 sayılı yazımızla Ülkemiz ihracatının olumsuz 
etkilenmemesi ve Türk Vatandaşlarının taşıtla çıkışında mağdur edilmemesi vurgulanarak 
özellikle sigortacılık işlemlerinde yetkili bulunan Hazine Müsteşarlığı ile adı geçen Bakanlık 
tarafından konunun çözüme kavuşturulması ve sonucundan bilgi verilmesi istenilmiştir. 

Bu hususta Dışişleri Bakanlığı (Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü) tarafından 
11.6.2004 tarihinde Müsteşarlığımıza (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) fakslanan not 
ile; Yunanistan ve AB'ne yeni katılan bazı ülkelerin Kıbrıs'ın üzerinin çarpı ile işaretlendiği 
Türk Yeşil Kart Sigorta Sertifikası hamili araçları sınırda beklettikleri ve yeni poliçeler 
almaya zorladıkları yönünde bilgilerin intikal etmesi üzerine, Türkiye Motorlu Taşıtlar 
Bürosu ilgili sigorta şirketleriyle temasa geçerek Kıbrıs'ın adımn çizili olduğu poliçelerin 
yenileriyle değiştirilmesi yoluna gidilmesini sağladığı, Ülkemizde Yeşil Kart 
Sigorta Sertifikalarının düzenlenmesinde tek yetkili ve sorumlu olan Türkiye Motorlu Taşıtlar 
Bürosunun uluslararası taşımacılık yapan firmalarımızın oluşturdukları örgütlerle de temasa 
geçerek önceden dağıtılan sigorta poliçelerinin değiştirilmesini sağladığı, bu şekilde sorunun 
Mayıs ayının ilk haftası itibariyle çözüm yoluna girdiği ve Mayıs ayının ikinci haftasından 
itibaren intikal eden önemli bir şikayet bulunmadığı, hususları bildirilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 

KürsadTÜZMEN 
Devlet Bakanı 
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6. - İstanbul Milletvekili Kemal KJLIÇDAROGLU'nun, Gazi Üniversitesi Muhasebe ve 
Finansman Öğretmenliği Programı mezunlarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal 
UNAKITAN'ın cevabı (7/2718) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakam say m Kemal UN AKIT AN 
i ara tından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Kemal KILIÇDAROĞLU 
İstanbul Milletvekili 

1. 3568 sayılı yasanın 5/A - a) maddesine göre, serbest 
muhasebeci mali müşavir olabilmek için, "Hukuk, iktisat, 
maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal 
bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan (...) en 
az lisans seviyesinde mezun olmak»." koşulu aranmaktadır. 
Ancak; 

a. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim 
Fakültesi Muhasebe Eğitimi Bölümü, Muhasebe ve 
Finansman öğretmenliği Programı mezunları, 
"Finansal Muhasebe, Mali Tablo ve Analizi, Maliyet 
Muhasebesi, Muhasebe Denetimi, Ffnans, Vergi 
Mevzuatı ve Uygulaması, Hukuk" konularında, 
TÜRMOB tarafından kabul edilen çeşitli 
üniversitelerin ilgili bölümlerinde okutulan ders 
süresinden daha fazla ders almalarına karşın, 
TÜRMOB bu mezunları niçin smava kabul 
etmemektedir? 

b. Bu haksızlığı gidermek için Bakanlık olarak 
herhangi bir girişimde bulundunuz mu? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Gelirler Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.07.0.GEL0.82/8211-312 01.07.04*031115 
KONU: Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 31.05.2004 tarih ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-5829 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU'nun tarafıma tevcih ettiği 
7/2718 esas no.lu yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevabımız 
aşağıda açıklanmıştır. 

Bilindiği gibi, 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu 13 Haziran 1989 tarih ve 20194 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Anılan Kanunun 5/A maddesinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 
olabilmenin özel şartları sayılmış olup, buna göre Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirlik Ruhsatı alabilmek için, söz konusu maddede belirtilen staj ve sınav 
şartının yanı sıra "Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu 
yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya 
denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim 
kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim 
kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim 
dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak..." şartına haiz olmak 
gerekmektedir. 

Diğer taraftan, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan 25.09.1998 tarih 
ve B.30.0.EÖB.0.00.00.01-2048/21769 sayılı yazıda. Gazi Üniversitesi Ticaret ve 
Turizm Eğitim Fakültesi Muhasebe Eğitimi Bölümü, Muhasebe ve Finansman 
öğretmenliği Programının Kanunda sayılan programlarla eşdeğer sayılmadığı 
belirtilmektedir. 

Ayrıca, konu ile ilgili olarak Danıştay tarafından verilen 22.1.1996 tarih ve 
E.No: 1995/243, K.No: 1996/17 sayılı kararda bulunmaktadır. 

Bu itibarla, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Muhasebe 
Eğitimi Bölümü, Muhasebe ve Finansman öğretmenliği Programı mezunlarının, 3568 
sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır. 

Bilgi edinilmesini arz ederim. 

UNAKITAN 
Malivo Rakam 
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7. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, bir Devlet eski Bakanının bazı açıklamalarına ve el 
konulan bankalar hakkında IMF'nin gönderdiği mektuplara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı AbdüllatifŞENER'in cevabı (7/2743) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorulanının Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Abdullatif 
ŞENER tarafından yazılı olarak cevaplandınlraasını saygılarımla arz ederim. 27.052004 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

27.05.2004 tarihli Milliyet Gazetesi'nde, Yaman Törüner imzalı, "Gizli mektuplar 
açıklanmalı" başlıklı yazıda, IMF ile BDDK arasında yapılan ve IMF'nin, BDDK'dan 8. 
gözden geçirmenin tamamlanabilmesi için bankalara el konulmasını istediği mektuplara yer 
verilmiştir. Sözkonusu yazıda, ''8 Temmuz 2001 tarihli IMF mektubu, Türk ekonomisinde 
neler olup bittiğinin önemli bir delili. BDDK eski Başkan Yardımcısı Kerman'ın 29 Haziran 
2001 tarihli e-postası ise BDDK'nın IMF'ye karşı nasıl direndiğim gösteriyor" ifadesi yer 
almış ve bu mektuplar, belge mahiyetinde gazete sütunlarında yayınlanmıştır. 

Ayrıca, 24.04.2004 tarihlî ve 1090 sayılı Nokta Dergisi'nde Kemal Derviş ile yapılan 
röportajda Kemal Derviş, "İşin teknik yönünü BDDK yürütüyordu. Karar verme aşamasında 
biz devreye giriyorduk" diyerek, IMF'nin isteklerine uyarak, bankalara el konulmasına, 
BDDK özerk bir kurum olmasına rağmen, "Kemal Derviş" olarak kendisinin karar verdiğini 
ortaya koymuştur. 

Kemal Derviş ayrıca, kendisinden önceki dönemlere ait, "Niyet mektuplarında yer 
almayan taahhütler bulunduğunu" açıklamıştır. 

Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdaki sorularıma cevap verilmesini arz ederim: 

1 - Yazıda bahsi geçen ve Ekonomiden Sorumlu Devlet eski Bakam Kemal Derviş 
tarafından da doğrulanan, IMF'nin, BDDK'ya yazdığı ve bankalara el konulmasını 
isteği kaç mektup vardır? Bu mektuplarda hangi bankalardan bahsedilmektedir? Bu 
kamuoyuna ne zaman açıklanacaktır? 

2- Kemal Derviş, yukarıda bahsi geçen yazılarda, 'Türkiye'nin IMF'ye niyet mektupları 
dışında gizli taahhütte bulunduğunu" ifade etmektedir. Türkiye'nin IMF'ye verdiği 
gizli saklı taahhütler nedir? Hangi hükümetler döneminde, kimler tarafindan 
verilmişin? 

3- Özerk bir kurum olan BDDK'nın, bankalara el koymadan önce IMF ve Dünya 
Bankası'na haber verdiği ve talimat aldığı iddialarına ilişkin, yukarıdaki yazıda 
belgelenen mektuplar doğru mudur? Doğru ise, BDDK'nın verdiği bütün kararlar 
incelenecek midir? Haksız yere el konulan bankalar sahiplerine geri iade edilecek 
midir? 

4- Kcntbank, HGS Bank ve Bayındırbank'a el konulmasında, IMF Para ve Kambiyo 
İşleri Bölümü Müdürü Direktör Yardımcısı Carl-Johan Lindgren'in, dönemin BDDK 
Başkanı Engin Akçakoca'ya gönderdiği 8 Temmuz 2001 tarihli mektubun etkisi 
olduğu iddiası doğru mudur? Doğru ise, bu bankaların uğradıkları itibar ve mali kayip 
ne şekilde tazmin edilecektir? 
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Ayrıca, IMFnin yönlendirmesi ve baskısı ile olduğu anlaşılan, bankalara el 
koyma konusunda açılan davalarda, el koyma işleminin yanlışlığı ortaya çıktığında, 
ortaya çıkan kamu zararı, zarara telkiniyle ve baskısıyla sebep olan IMF'den nasıl ve 
ne şekilde talep edilecektir? 

5- BODK tarafından IMF'ye gönderilen ve 08.072001 tarihinde IMF tarafından 
cevaplanan, 06 07.2001 tarihli mektubun içeriği nedir? Bu mektup, BDDK ile ilgili 
Komisyon ve yargı organlarından neden saklamlmışür? Bu mektubun içeriği hakkında 
kamuoyunu bilgilendirmeyi düşünüyor musunuz? 

6- Dönemin Ekonomiden sorumlu Devlet Bakam Kemal Derviş, "Bu işin teknik yönünü 
BDDK yürütüyordu, karar verme aşamasında biz devreye giriyorduk" ifadesini 
kullanmıştır. Özerk bir kurum olan BDDK'ya bankalara el koyma karan alırken, siyasi 
baskı uygulanması doğru mudur? 

7- BDDK'nın özerkliğini bozan, yabancı baskı ve yönlendirmelerle ekonomiyi 
şekillendiren ve Türkiye'nin bankacılık düzenini alt üst eden, başta Kemal Derviş 
olmak üzere diğer ilgililer hakkında hukuki işlemleri başlatmayı ve suç duyurusunda 
bulunmayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

SAYI : B.02.0.001/01- Ç> i q $ 2 » /©Ö2004 
KONU : 7/2743-5905 esas sayılı 

yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 04.06.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-5856 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN tarafından tevcih edilen 7/2743-5905-19764 
sayılı yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu Başkanlığı'nın 24.06.2004 tarih ve BDDK.2004.01.KİK. 1-7667 sayılı yazısı ilişiktedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

~7 
Doç.Dr.Abdüllatif ŞENER / 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcıs/ 
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BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME K U R U M U 
(Kurul İşleri ve Kararlar Dairesi) 

SAYİ :BÖDK.2004.01.KİK.l-':>k^' 2 4 HAZİRAN-2004 
KONU: Soru önergeleri 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. Doç.Dr. Abdüllatif ŞENER) 

İLGİ: 09.06.2004 tarih ve B.02.0.001/(01)5765 sayılı evrak akış ve talimat formu. 

tlgide kayıtlı evrak akış ve talimat formu ekinde gönderilen istanbul Milletvekili Emin 
ŞÎRÎN'in yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına sunduğu 7/2743 sayılı soru önergesinde yer alan ve Kurumumuzu ilgilendiren 
hususlara ilişkin cevaplarımız aşağıda sunulmaktadır. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) en temel görevlerinden 
birisi bankacılık sisteminde güven ve istikrarın tesis edilmesi ve sürdürülmesi için gerekli 
tedbirlerin alınmasıdır. 

Bilindiği üzere, hükümetler tarafından uygulanan ekonomik istikrar programlan 
Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yapılan stand-by anlaşmaları çerçevesinde yürütülmektedir. 
1999 yılı sonunda Hükümet tarafından uygulamaya konulan ve IMF ile yapılan stand-by 
anlaşmaları ile desteklenen enflasyonla mücadele ve mali uyum programında bankacılık 
sektörüne ilişkin olarak Bankalar Kanununun solvabilitesini yitirmiş tüm bankaların Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından devralınmasını zorunlu kılacak şekilde 
değiştirileceği ve BDDK'nın bu durumdaki bankalara gecikmeksizin müdahale etmesinin hem 
mevduat sahiplerinin hem de bankanın diğer alacaklılarının haklarının korunmasını 
sağlayacağı üzerinde durulmuştur. İstikrar programı kapsamında IMFye verilen muhtelif 
tarihli niyet mektuplarında da BDDK'nın ödeme gücünü yitirmiş bankalara anında müdahale 
etmeye kararlı olduğu hususunda taahhütler bulunmaktadır. Soru önergesinde bahsi geçen 
bankaların TMSF'ye devredilmesinden önce de IMF'ye verilen 26 Haziran 2001 tarihli niyet 
mektubunda sekizinci gözden geçirmenin tamamlanması için bir koşul olarak fînansal 
durumunun zayıf ya da sermaye yapısının yetersiz olduğu belirlenen tüm bankalarla taahhüt 
mektuptan imzalanacağı, söz konusu taahhüt mektuplanyla, bahse konu bankalann 
yönetimlerinin, belirli bir takvim dahilinde bankalarının mali durumunu güçlendirmek ve 
sermaye düzeyinin yeterli seviyeye ulaşmasını temin etmek üzere adımlar atmayı taahhüt 
etmelerinin zorunlu kılınacağı, BDDK'nın taahhüt mektubuna tam anlamıyla uymayan tüm 
bankalara, Bankalar Kanununda tanımlanan yaptınmlann ivedilikle uygulanacağı taahhüt 
edilmiştir. 

Uygulanan ekonomik program kapsamında IMFye verilen niyet mektuplannda yejJ 
alan taahhütler çerçevesinde bankacılık sektöründeki gelişmelere ve bankalarla ilgili alman 
tedbirlere ilişkin olarak IMF ile teknik düzeyde bilgi ve görüş alış verişinde bulunulmuştur. 
Soru önergesinde ifade edilen yazılar da bu kapsamda yapılan yazışmalardır. IMF yetkilisi 
Carl-Johan Lindgren'den alman 08.07.2001 tarihli yazıda 26.06.2001 tarihli niyet mektubunda 
da yer aldığı şekilde Kent Bank A.Ş., EGS Bank A.Ş. ve Baymdırbank A.Ş.'ye ilişkin olarak 
bu bankalarca yeniden sermayelendirme veya birleşme planlanna ilişkin kabul edilebilir 
nitelikte taahhüt mektuplan verilmediği takdirde bu bankalann TMSF'ye devredilmesi 
yönünde görüş belirtilmiştir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından karar 
alma süreci de dahil olmak üzere, tesis edilen tüm işlemler Bankalar Kanunu ve ilgili mevzuat 
hükümlerine ve bankalar hakkında yapılan muhtelif inceleme ve değerlendirme sonuçlanna 
dayalı olarak yürütülmektedir. 
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Aynca, IMF'ye verilen niyet mektuplarında yer alan taahhütler kapsamında IMF ile 
yapılan resmi ve gayri resmi yazışmalar, TMSF'ye devredilen bankalarla ilgili olarak 
Başbakanlık Teftiş Kurulu koordinatörlüğünde yapılan incelemeler kapsamında ilgili denetim 
elemanlarının incelemesine de sunulmuştur. Dolayısıyla, IMF ile yapılan yazışmaların 
kanunen yetkili olan kişilerden gizlenmesi söz konusu değildir. 

Diğer taraftan, ilgide kayıtlı evrak akış ve talimat formu ekinde gönderilen Manisa 
Milletvekili Nuri ÇlLÎNGİR'in yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına sunduğu 7/2744 sayılı soru önergesindeki soru Kurumumuzun 
görev ve yetki alanına girmediğinden cevaplandırılamamıştır. 

Bilgilerini arz ederim. 

/OTevfik BİIyĞİN 
V Başkan 

8. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün hurda araç indiriminden mağdur olanlara ilişkin 
sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/2752) 

Iİ RKİVlv BÜYÜK MlLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 
26.05.2004 

ÖĞÜT 
Ardahan Milletvekili 

30 Tcmmu/ 2003 tarihinde çıkarılan 4962 sayılı Kanunla, 01 Ağustos 2003 tarihi 
itibariyle başlayan hurda araç indirimi uygulaması başlamıştır. Söz konusu düzenlemeyle 
kayıt ve tescile tabii 20 ve daha büyük yaştaki taşıt araçlarının bir daha kullanılmamak 
üzere hurdaya çıkarılması durumunda 2003 yılı için 3,5 Milyar, 2004 yılı için de 4,5 
Milyar Tl. özel Tüketim Vergisi indirimi öngörülmüştür. 26.05.2004 tarihi itibariyle 
Bakanlar Kumlu hurda araç indirimini yan yarıya düşürerek Ö.T.V. indirimini 2 Milyar 
250 Milyon T i yt çekmiştü-

1- Uygulamanın suistımaJ edilmesinin önüne geçilmesi ve ithal oto satışlarının frenlenmesi 
amacıyla gerçekleştirildiği ifade edilen uygulama, araç almak için hurda otomobil alan 
binlerce kişiyi mağdur etmiştir. Hurda araç mağdurlarının mağtfuriyetferini gidermek ve 
/ararlarını karşılamak için herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Gelirler Genel Müdürlüğü 

SAYI :B.7.0.GEL0.82/8211-313 01.07.ö**Udl 
KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 04.06.2004 tarih ve 
A .01.0.GNS.0.10.00.02-5856 sayılı yazısı 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün tarafıma tevcih ettiği 7/2752 esas 
no.lu yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevabımız aşağıda 
açıklanmıştır. 

4760 sayılı özel Tüketim Vergisi Kanununa 4962 sayılı Kanunun 10 uncu 
maddest ite eklenen geçici 3 üncü madde hükmüyte 07:08.2003 tafihmden 
31.12.2004 tarihine kadar 4760 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile 
tabi 20 ve daha büyük yaştaki taşıt araçları adına kayıtlı olan gerçek veya tüzel kişiler 
tarafından, bu araçların bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılarak, hurdaya 
çıkarılan araçla aynı cinsten bir aracın ilk iktisabında OTVnin 3.500.000.000 (2004 
yılı için 4.500.000.000) lira eksik hesaplanacağı, verginin bu tutarın altında olması 
halinde ise ÖTV hesaplanmayacağı hüküm altına alınmıştır. 

ÖTV indirimi otomotiv sektöründe beklenin üzerinde talep artışına sebep 
olmuş ve uygulamasının yürürlüğe girdiği 07.08.2003 tarihinden bu güne kadar 
hurdaya ayrılan yaklaşık yüz yirmi bin araç karşılığı ilk iktisap edilen araç için özel 
tüketim vergisi indirimi uygulanmıştır. Ancak sektördeki talep artışının önemli bir 
bölümünün ithal araçlara olması dış ticaret dengelerinde olumsuz sonuçlara yol 
açmıştır. 

Uygulamadan beklenen hedeflerin büyük oranda gerçekleşmesi, bütçe ve dış 
ticaret dengeleri dikkate alınarak; Kanunun sözü edilen geçici 3 üncü maddesiyle ile 
Bakanlar Kuruluna verilen yetki kullanılmış ve 25.05.2004 tarih ve 25472 mükerrer 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2004/7334 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, ÖTV 
indirim tutarı 26.05.2004 tarihinden geçerli olmak üzere 2.250.000.000 lira olarak 
yeniden belirlenmiştir. 

Kanunun geçici 3 üncü maddesi gereğince uygulama 31.12.2004 tarihinde 
sona erecektir. Bu sürenin sona ereceği tarihteki ekonomik konjonktür ve sektörün 
yapısı göz önüne alınmak suretiyle sürenin uzatılmasına ilişkin yasal değişiklik 
yapılması hususunun değerlendirileceği tabiidir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

UNAKITAN 
Malive Bakanı 
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9. - Manisa Milletvekili Hasan ÖREN'in, hurda araca uygulanan ÖTV indiriminin 
düşürülmesine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/2753) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın «acılığınızla, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN tarafından 

yazılı olarak cevaplandıninıasını ar? ederim. 

l isan ÖREN 

Manisa Milletvekili 

30 Temmuz 2003 tarihinde çıkarılan 4962 sayıh 20 ve daha üstü yaştaki araçların bir 
daha kullanılmamak üzere hurdaya ayrılması durumunda ayni cinsten araç atamı halinde ilk 
iktisabında ÖTV alınmaması uygulamaya konmuştu. Silindir hacmi 1600 ec'yi geçmeyen 
yeni araçlara uygıuanan indirim 31 Aralık 2()M tarihine kadar devam edecekti 

Bu uygulama ik otomotiv sektöründe bir canlanma olmuş iç tüketin artmıştı. 
Otomobil üretici tırmalar talebi karşılamak üzere araç teslimleri içm üç-dört ay sonrasına gfln 
vermeye başladılar 

Ancak Bakanlar Kurulu aldığı bir kararla 2004 yılı için uygulanan 4.S milyarlık 
indirimi 2.250.000.000 TL düşürdü. Böylece araç almak için önümüzdeki aylara teslim 
sözleşmesi yapan sıra bekleyen vatandaşlarımız mağdur olmuşlardır. 

Bu nedenlerle; 

İlgili kanunla yılbaşına kadar uygulanacağı söylenen ÖTV indirimi neden 
düşürülmüştür? 

Ualeıı araç alımı için sıra bekleyen ve ön sözleşmelerim yapan 
vatandaşlarımızın vergi indiriminden kaynaklanan zararının karşılanması 
tcüı başkaca bir tedbir almayı düşünüyor musunuz? 

Bu uygulama önümüzdeki yıllarda da devam edecek mi? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLİĞİ 

Gelirler Genel Müdürlüğü 

SAYI :B.7.0.GEL0.82/8211-314 
KONU : Soru Önergesi 01 .07 .04*031119 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 04.06.2004 tarih ve 
A .01.0.GNS.0.10.00.02-5856 sayılı yazısı 

Manisa Milletvekili Sayın Hasan ÖREN'in tarafıma tevcih ettiği 7/2753 esas no.lu 
yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevabımız aşağıda açıklanmıştır. 

4760 sayılı özel Tüketim Vergisi Kanununa 4962 sayılı Kanunun 10 uncu 
maddesi ile eklenen geçici 3 üncü madde hükmüyle 07.08.2003 tarihinden 31.12.2004 
tarihine kadar 4760 sayrit Kanuna ekli (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi 20 ve daha 
büyük yaştaki taşıt araçları adına kayıtlı olan gerçek veya tüzel kişiler tarafından, bu 
araçların bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılarak, hurdaya çıkarılan araçla 
aynı cinsten bir aracın ilk iktisabında ÖTVnin 3.500.000.000 (2004 yılı için 
4.500.000.000) lira eksik hesaplanacağı, verginin bu tutarın altında olması halinde ise 
ÖTV hesaplanmayacağı hüküm altına alınmıştır. 

ÖTV indirimi otomotiv sektöründe beklenin üzerinde talep artışına sebep olmuş 
ve yürürlüğe girdiği 07.08.2003 tarihinden bu güne kadar hurdaya ayrılan yaklaşık yüz 
yirmi bin araç karşılığı ilk iktisap edilen araç için ÖTV indirimi uygulanmıştır. Ancak 
sektördeki talep artışının önemli bir bölümünün ithal araçlara olması dış ticaret 
dengelerinde olumsuz yönde etkileyen bir faktör olmuştur. 

Uygulamadan beklenen hedeflerin büyük oranda gerçekleşmesi, bütçe ve dış 
ticaret dengeleri dikkate alınarak; Kanunun geçici 3 üncü maddesiyle ile Bakanlar 
Kuruluna verilen yetki ve 25.05.2004 tarih ve 25472 mükerrer sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan 2004/7334 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kullanılmış, ÖTV indirim tutarı 
26.05.2004 tarihinden geçerli olmak üzere 2.250.000.000 lira olarak yeniden 
belirlenmiştir. Otomotiv sektörünün canlandınlması, eski ve çevreye zarar veren 
taşıtların trafikten çekilmesi hedeflerine ulaşıldığından indirim tutarının yeniden 
belirlenmesi konusunda herhangi bir düzenleme yapılması düşünülmemektedir. 

Kanunun geçici 3 üncü maddesi gereğince uygulama 31.12.2004 tarihinde sona 
erecektir. Bu sürenin sona ereceği tarihteki ekonomik konjonktür ve sektörün yapısı göz 
önüne alınmak suretiyle sürenin uzatılmasına ilişkin yasal değişiklik yapılması 
hususunun değerlendirileceği tabiidir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

imal UNAKITAN 
Malive Bakanı 
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10. - İstanbul Milletvekili Mehmet Ali OZPOLAT'ın, hurda araca uygulanan ÖTV indiriminin 
düşürülmesine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/2754) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN 
tarafından yazılı olarak yanıtlanması için, gerekli işlemin yapılmasını 
saygılarımla arz ederim. 21.05.2004 

MeJjmetAJİÖZPOLAT 
İstanbul Milletvekili 

Sorular: 

1-Hurda araçta ÖTV indirimini yan yarıya düşüren Bakanlar Kurulu 
Karan öncesinde sektör temsilcilerinin görüşleri alındı mı? 

2-Zatcn güven onamı ihtiyacında olan sektörün karşısına aceleyle 
çıkanları bu kararın, sektörü çeşitli açılardan sıkıntıya ve zarara sokacağı 
öngörülmedi mi? 

3-Sektör temsilcileriyle görüşülerek bir ya da birkaç aylık bir geçiş süreci 
tanınması mümkün değil miydi? Böylece önceden sipariş verenlerin, kredi 
alanların, sıra bekleyenlerin işlemleri tamamlanmış; bayilerde karmaşa ve 
gerilim önlenmiş olmaz mıydı? 

4-Tasarruf elbette desteklenir, ancak plan ve program çerçevesinde 
yapıldığında... Aksi halde ters etkilere de neden olunabilir. Bu konuda neden bir 
planlamaya gidilmedi ve acele edildi? 

5-Piyasada bu gün itibarıyla oluşan gerilimi düşürmek için ne gibi 
önlemler ah nacaktır? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Gelirler Genel Müdürlüğü 

8& ::3££SrB , M , B Dl.07.0^31114 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 04.06.2004 tarih ve 
A .01.0.GNS.0.10.00.02-5856 sayılı yazısı 

İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Ali ÖZPOLAT'ın tarafıma tevcih ettiği 
7/2754 esas no.lu yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevabımız 
aşağıda açıklanmıştır. 

4760 sayılı özel Tüketim Vergisi Kanununa 4962 sâyiti Kanunun 10 uncu 
maddesi ile eklenen geçici 3 üncü madde hükmüyle 07.08.2003 tarihinden 
31.12.2004 tarihine kadar 4760 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile 
tabi 20 ve daha büyük yaştaki taşıt araçları adına kayıtlı olan gerçek veya tüzel kişiler 
tarafından, bu araçların bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılarak, hurdaya 
çıkarılan araçla aynı cinsten bir aracın ilk iktisabında ÛTVnin 3.500.000.000 (2004 
yılı için 4.500.000.000) lira eksik hesaplanacağı, verginin bu tutarın altında olması 
halinde ise ÖTV hesaplanmayacağı hüküm altına alınmıştır. 

Vergi kanunlarında düzenlemeler yapılırken sivil toplum kuruluşları ve özel 
sektör temsilcileri ile her zaman görüş alış verişinde bulunulmakta, buralardan gelen 
talepler de değerlendirilmektedir. Bu amaçla kurulan Vergi Konseyi üyeleri arasında 
sivil toplum kuruluşları ile özel sektör temsilcilerine yer verilmiştir. 

Yukarıda sözü edilen düzenleme de otomotiv sektöründe canlanmayı 
sağlamak, eskimiş teknolojileri ile çevre temizliğini olumsuz etkileyen ve 
karayollarında mal ve can güvenliğini tehdit eden eski araçları trafikten kaldırmak 
amacıyla, özel sektör temsilcilerinin de görüşleri alınarak hazırlanmıştır. 

Uygulamanın yürürlüğe girdiği 07.08.2003 tarihinden bu güne kadar hurdaya 
ayrılan yaklaşık yüz yirmi bin araç karşılığı ilk iktisap edilen araç için ÖTV indirimi 
yapılmış olması, hedeflerin büyük oranda gerçekleştiğini göstermektedir. Ancak 
uygulama yeni araç ithalini arttırarak ülkemizin dış ticaret dengesinde olumsuz 
sonuçlar yaratmış, konunun yeniden incelenerek, değerlendirilmesini zorunlu hale 
getirmiştir. 

Yapılan bu inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, uygulamadan beklenen 
amaçların büyük oranda gerçekleştiği, eksik hesaplanacak ÖTV tutarında indirime 
gidilmesinin, mevsimsel talep artışı da dikkate alındığında sektördeki etkisinin çok 
fazla olmayacağı; ancak yeni düzenlemenin dış ticaret dengelerini olumlu yönde 
etkileyeceği görüşüne varılmıştır. 

- 1 4 7 -



T.B.M.M. B : 109 1 .7 .2004 O : 3 

Bunun üzerine söz konusu Kanunun geçici 3 üncü maddesi ile Bakanlar 
Kuruluna tanınan yetki, 25.05.2004 tarih ve 25472 mükerrer sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan 2004/7334 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kullanılmış ve indirim tutarı 
26.05.2004 tarihinden geçerli olmak üzere 2.250.000.000 lira olarak yeniden tespit 
edilmiştir. 

öte yandan şu aşamada konuyla ilgili herhangi bir düzenleme yapılmasına 
gerek olduğu düşünülmemektedir. Düzenlemenin sona ereceği 31.12.2004 tarihinde 
oluşacak ekonomik konjonktür ve sektörün yapısı göz önüne alınmak suretiyle 
sürenin uzatılmasına ilişkin yasal değişiklik yapılması hususu değerlendirilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

il UN AKITAN 
Maliye Bakanı 

11. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, hurda araçlardaki ÖTV indiriminin 
düşürülmesinin otomotiv sektöründeki etkilerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal 
ÜN AKITAN'in cevabı (7/2755) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN tarafindan 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

-UJU 

Ümmet KANDOĞ 
DYP Denizli Milletveki rekttk 

1-Yaşlı araçları trafikten çekmek amacıyla uygulamaya konan 4-5 milyar 
liralık Özel Tüketim Vergisi indirimi niçin ve hangi gerekçe ile 
2.250.000.000 TL.'ye düşürülmüştür? 

2-Hurda araç indiriminden yararlanmak için sahte belge düzenlendiği 
iddiaları bazı basın organlarında yer almıştır. Bu iddialar doğru mudur? 
Doğru ise, sahte belge düzenleyenler tespit edilmiş midir? Tespit edilmiş ise, 
bu kişiler hakkında ne gibi adli ve idari işlemler yapılmıştır? 

3-Hurda indiriminin yürürlüğe girdiği 01/Ağustos/2003 tarihinden bu güne 
kadar kaç araç için Özel Tüketim Vergisi indirimi yapılmıştır? Hurdaya çıkan 
bir araç için iddia edildiği gibi 4-5 ayn hurda indirimi belgesi düzenlenerek 
satışı yapılmış ise, bu durumda Devlet ne kadar vergi kaybına uğramıştır? Bu 
zararı ne şekilde telafi etmeyi düşünüyorsunuz? 

4-Hurda vergi indiriminin bir anda % 50 oranında düşürülmesi sonucuna 
bağlı olarak araç siparişlerinin iptal edilmesi ve piyasanın ciddi oranda 
daralması otomotiv sektörünü olumsuz yönde etkilemez mi? Otomotiv 
sektöründeki dalgalanmayı ve daralmayı önlemek için ne gibi önlemler 
alınmıştır? 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Gelirler Genel Müdürlüğü 

SAYI :B.7.0.GEL0.82/8211-316 01.07.04*031117 
KONU : Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 04.06.2004 tarih ve 
A .01.0.GNS.0.10.00.02-5856 sayılı yazısı 

Denizli Milletvekili Sayın Ümmet KANDOĞAN'ın tarafıma tevcih ettiği 
7/2755 esas no.lu yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevabımız 
aşağıda açıklanmıştır. 

4760 sayılı özel Tüketim Vergisi Kanununa 4962 sayılı Kanunun 10 uncu 
maddesi ile eklenen geçici 3 üncü maddesiyle, 07.08.2003 tarihinden 31.12.2004 
tarihine kadar Kanuna ekli (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi 20 ve daha büyük 
yaştaki taşıt araçları adına kayıtlı olan gerçek veya tüzel kişiler tarafından, bu 
araçların bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılarak, hurdaya çıkarılan 
araçla aynı cinsten bir aracın ilk iktisabında ÖTVnin 3.500.000.000 (2004 yılı için 
4.500.000.000) lira eksik hesaplanacağı, verginin bu tutarın altında olması halinde 
ise ÖTV hesaplanmayacağı hüküm altına alınmıştır. 

Bakanlar Kurulu anılan maddeyle, bu madde uyarınca eksik hesaplanacak 
ÖTV tutarını yarısına kadar indirmeye ve kanuni tutarına kadar yeniden çıkarmaya 
yetkili kılınmıştır. 

Uygulamanın yürürlüğe girdiği 07.08.2003 tarihinden bugüne kadar hurdaya 
ayrılan yaklaşık yüz yirmi bin araç karşılığı ilk iktisap edilen araç için ÖTV indirimi 
yapılmış olması, hedeflenen amaçların büyük oranda gerçekleştiğini 
göstermektedir. 

Ancak artan yeni araç ithali ülkemizin dış ticaret dengesini olumsuz 
etkilemiş, Bakanlar Kurulu tarafından yeni bir düzenleme yapılmasını gerekli 
kılmıştır. 

Bu sebeple Bakanlar Kurulu, Kanunda belirtilen yetkisini kullanarak, 
25.05.2004 tarih ve 25472 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
2004/7334 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, ÖTV indirim tutarını 26.05.2004 
tarihinden geçerli olmak üzere 2.250.000.000 lira olarak yeniden tespit etmiştir. 
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ÖTV indirimi sebebiyle sektörde beklenenden daha fazla talep artışı 
olduğundan; uygulamanın Bakanlar Kurulu Kararıyla yarıya düşürülmesinin, 
talebin mevsimsel olarak arttığı bu dönemde önemli bir daralmaya yol 
açmayacağı; buna karşın dış ticaret dengeleri açısından olumlu bir etki 
oluşturacağı öngörülmekte ve bu aşamada indirim tutarının yeniden belirlenmesi 
konusunda herhangi bir düzenleme yapılması düşünülmemektedir. 

ûte yandan, sahte belgeler kullanmak veya aynı araç için birden fazla hurda 
indirim belgesi düzenlemek suretiyle haksız yere ÖTV indiriminden faydalânıldığı 
şeklinde gelen ihbar ve tespitler üzerine mahalli teşkilatlarımız derhal harekete 
geçerek sorumluların cezalandırılması ve ziyaa uğratılan vergilerin tahsili için 
gerekli her türlü tedbirleri almaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

»mal UNAKITAN 
Maliye Bakanı 

12. - İstanbul Milletvekili Emin ŞÎRİN'in, bir Meclis araştırması komisyonunun raporunda yer 
alan öneriyle ilgili işlem yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Abdüllatif ŞENER 'in cevabı (7/2791) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Abdüllatif 
ŞENER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla ara^cdfirim. 01.06.2004 

Emin ŞİRİN 
İstanbul MİLLETVEKİLİ 

"Yolsuzlukların Sebeplerinin, Sosyal ve Ekonomik Boyutlarının Araştırılarak 
Alınması Gereken önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulmuş Olan Meclis Araştırma 
Komisyonu"nun 10/9 Esas Numaralı Raporunun 385. sayfasında: 

"Sonuç olarak BDDK'nm kurul karan ile yukarıda ismi belirtilen kişilerce verilen 
hukuki mütalaalarla Bankalar Yeminli Murakıplannca düzenlenen cezai raporların işleme 
konulmamasırun Türk Ceza Kammu'nun 235. maddesi hükmü dikkate alındığında suç 
oluşturup oluşturmadığının soruşturulması ve bu nitelikteki gerek Bankalar Yeminli 
Murakıplannca düzenlenen, gerekse 3. kişiler tarafından ihbar niteliğindeki TCK'nın ilgili 
rapor ve belgelere istinaden hukuki görüşler alınarak veya alınmaksızın savcılıklara intikal 
ettirilmeyen tüm kurul kararlarının incelenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. 

Başbakanlık Teftiş Kuıulü koordinatörlüğünde, Başbakanlık müfettişi, Sayıştay 
denetçisi, hesap uzmanı, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu denetçisi ve Bankalar 
yeminli murakıbından oluşacak bir komisyon tarafından inceleme ve soruşturma yapılması, 

Ayrıca, Bankalar Yeminli Murakıplannca düzenlenen 23.08.2001 tarih ve R-34, R.-38 
sayılı raporun kovuşturulmak üzere Cumhuriyet Savcılığına gönderilmesi tavsiye 
edilmektedir" denilmektedir. 

Yukarıdaki bilgiler doğruUusunda aşağıdaki soruma cevap verilmesini arz ederim: 

Araştırma Koınisyonu'ûun uu tavsiyesi konusunda herhangi bir işlem yapılmış mıdır? 
Yapılmışsa bu konuya ilişkin olmak üzere düzenlenen raporların konulan ile, ilgili oldukları 
kurum ve kuruluşların listesi nedir? 
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T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI V E 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

SAYI : B.02.0.001/01- Co**o O o / o 0 2 0 0 4 
KONU : 7/2791-5989 esas sayılı 

yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 09.06.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-5993 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN tarafından tevcih edilen 7/2791-5989-19957 
sayılı yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu Başkanlığının 28.06.2004 tarih, BDDK.2004.01.KİK.1-7755 sayılı ve Başbakanlık 
Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 18.06.2004 tarih, B.02.0.TKB./092/0999 sayılı cevabi yazıları 
ilişiktedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Doç.Dr.AbdUllatlf ŞENER 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

y 
T .C . 

BAŞBAKANLIK 
Teft iş Kurulu Başkanlığı 

Sayı ^B.02.0 .TKB7 Dtftffi $?<f İS.JR'âj 2 0 0 * 
K o n u 

DEVLET BAKANLIĞI V E BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. Doç.Dr.AbdUllatlf ŞENER) 

İLGİ : 17.06.20O4 tarih. B.O2.O.0O1/O1-5895 sayılı yazınız. 

İstanbul Mil letvekil i Emin ŞİRİN' in yazıl ı soru önergesine konu. Bankalar Yeminl i 
Murakıp lar ınca düzenlenen rapor lar ın Bankacı l ık Düzenleme ve Denet leme Kurulu 
Kararı i le iş leme konulmaması hususunda 10/9 sayılı Mecl is Araştırma Komisyonunun 
ta lebine ist inaden Başbakanlık Makamından al ınan 22.09.2003 tarih, TEFTİŞ.M:247 
sayı l ı Olur gereğince, Başbakanl ık Başmüfett iş inin koordinatör lüğünde, Sayıştay 
Denetç is i , Mal iye Bakanlığı Hesap Uzmanı , Başbakanlık Yüksek Denet leme Kurulu 
Denetç is i ve Bankalar Yemin l i Murakıb ından o luşan komisyonca düzenlenen 
20.05.20O4 tar ih, 29/04-S9, R-2 sayıl ı inceleme raporu ve ekleri i le bu rapora il işkin 
Başbakanl ık Makamından a l ınan 26 .05 .2004 tar ih, TEFTİŞ.M:122 sayılı O lurun birer 
örneğ i . Teft iş Kurulu Başkanl ığının 09.06.2004 tar ih, B.02.0.TKB.09O-O950 sayılı 
yazısı i le T B M M Başkanlığına, 09.06.20O4 tar ih. B.02.O.TKB.O92-O951 sayılı yazısı i le 
d e Bankacı l ık Düzenleme ve Denet leme Kuru lu Başkanlığına gönderi lmiştir. 

Bi lgi ler ine arz eder im. 

Ömer DİNÇER 
Müsteşar 
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B A N K A C I L I K D Ü Z E N L E M E V E D E N E T L E M E K U R U M U 
(Kurul İşleri ve Kararlar Dairesi) 

SAYI :BDDK.2004.01.KİK.l-«»*c r £ 8 HAZİRAN 2004 
KONU: Soru önergeleri 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. Doç.Dr. Abdüllatif ŞENER) 

İLGÎ: 14.06.2004 tarih ve B.02.0.001/(01)5846 sayılı evrak akış ve talimat formu. 
İlgide kayıtlı evrak akış ve talimat formu ekinde gönderilen ve yazılı olarak 

cevaplandırılması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan İstanbul 
Milletvekili Emin ŞÎRİN'in 7/2790 ve 7/2791 sayılı soru önergelerinde yer alan ve 
Kurumumuzu ilgilendiren hususlara ilişkin cevaplarımız aşağıda sunulmakta olup, Adana 
Milletvekili Atilla BAŞOĞLU'nun 7/2792 sayılı soru önergesindeki sorular Kurumumuzun 
görev ve yetki alanına girmediğinden cevaplandırılamamıştır. 

İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in 7/2790 Sayılı önergesi: 
5) Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların denetimi, Bankacılık Düzenleme ve 

Denetleme Kurumunun (BDDK) faaliyete geçtiği 01.09.2000 tarihinden önce Hazine 
Müsteşarlığı, bu tarihten sonra Kurumumuz tarafından yapılmaktadır. Bankaların faaliyetleri 
esnasında uyması gereken esaslar Bankalar Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 
düzenlemelerde açıkça belirtilmektedir. 

Yapılan denetimler esnasında bankanın mali bünyesini olumsuz yönde etkileyen 
ve/veya mevzuata aykın fiil ve işlemlerin tespiti halinde Kanunun amir hükümleri 
çerçevesinde Bankalar Kanunu uyarınca alınması gereken tedbirlerle ilgili olarak ilgili 
bankaya gerekli talimatlar verilmekte veya cezai takibatın gerektiği hususların varlığı halinde 
ise düzenlenmiş olan raporlar, sorumlular hakkında kovuşturma açılmasını teminen yargıya 
intikal ettirilmektedir. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilmiş bankalarla 
ilgili olarak da bu yönde gerekli işlemler tesis edilmiştir. 

Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu kayıtlan esas alınarak TMSF'ye devredilen 
bankaların devirden önceki son iki yıla ait mali bünye raporları gözönüne alındığında; 
sözkonusu mali bünye raporlarında bankaların mali bünye durumlarının açık bir şekilde 
ortaya konduğu, mali bünyede yaşanan bozulmanın sebeplerinin açıklandığı ve alınması 
gereken tedbirlerin ayrıntılı bir şekilde belirtildiği görülmektedir. Bu çerçevede bu bankalar 
ile ilgili olarak zararların oluşmasında Bankalar Yeminli Murakıplarının herhangi bir ihmali 
ve raporlama hatası bulunmamakta olup, aksine oluşan sözkonusu zararların tespiti ve 
sorumluların belirlenmesinde Murakıp raporlarının önemli bir rolü bulunmaktadır. 

Ayrıca, 31.01.2002 tarihine kadar bağımsız denetim kuruluşlarınca gerçekleştirilen 
denetim çalışmaları ve anılan kuruluşlar hakkında uyarma ve denetim yetkilerinin geçici veya 
sürekli olarak iptali gibi işlemler, 21.03.1997 tarih ve 22940 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan "Bankalarda Bağımsız Denetim Yapacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında 
Yönetmelik" hükümleri; 31.01.2002 tarihten sonra ise 31.01.2002 tarih ve 24657 mükerrer 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Bağımsız Denetim Yapacak 
Kuruluşlarm Yetkilendirilmesi ve Yetkilerin Geçici veya Sürekli Olarak Kaldırılması 
Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. 

Bu kapsamda, ilgili mevzuat hükümlerine aykın işlem gerçekleştiren bağımsız 
denetim kuruluşlannın denetim yetkileri, Bankalar Yeminli Murakıplan tarafından 
düzenlenen raporlar doğrultusunda geçici veya sürekli olarak iptal edilmiş, yetki iptali 
gerekmemekle birlikte mevzuata aykın nitelikte işlemlerde bulunan bağımsız- denetim 
kuruluşlan ise uyanlmıştır. 

Diğer taraftan, TMSF'ye devredilmiş bankalar ile BDDK'nın faaliyetlerine ilişkin 
hususlar halen, "Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Devredilen Bankalar ile Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurulunun Faaliyetlerinin ve Bunlara İlişkin İddiaların 
Araştınlarak Bankacılık ve Finans Sektörünün Sağlıklı Bir Yapı ve İşleyişe Kavuşturulması 
İçin Alınması Gereken önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması 
Komisyonu" tarafından incelenmektedir. 
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İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in 7/2791 Sayılı önergesi: 
Soru önergesinde sözü edilen ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Yolsuzlukların 

Sebeplerinin ve Ekonomik Boyutlarının Araştırılarak Alınması Gereken önlemlerin 
Belirlenmesi Amacıyla Kurulmuş Olan Meclis Araştırma Komisyonunun (10/9) Raporunda 
belirtilen "TMSF'ye devredilen Etibank A.Ş.'nin iştiraki Eti Menkul Kıymetler A.Ş.'nin 
Medya Grubundan olan alacaklarının Etibank A.Ş.'ye nakil ve temlik edilmesi hususunda 
düzenlenen Bankalar Yeminli Murakıpları Raporunun gereğinin yerine getirilmemesi" hususu 
ile ilgili olarak Başbakanlık Makamının 22.09.2003 tarih ve TEFTÎŞ.M:247 sayılı Onayıyla; 
Başbakanlık Müfettişi koordinesinde, Sayıştay Denetçisi, Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kurulu Denetçisi, Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanı ve Bankalar Yeminli Murakıbından 
oluşan Komisyon inceleme yapmak üzere görevlendirilmiş ve anılan Komisyon Kurumumuz 
nezdinde incelemelerde bulunmuştur. 

Anılan Komisyonun konuya ilişkin olarak Kurumumuz nezdindeki incelemeleri 
tamamlanmış olup, inceleme sonucunda düzenlenen 20.05.2004 tarih ve 29/04-89, R-2 sayılı 
"TMSF'ye devredilen Etibank A.Ş.'nin iştiraki Eti Menkul Kıymetler A.Ş.'nin Medya 
Grubundan olan alacaklarının Etibank A.Ş.'ye nakil ve temlik edilmesi hususunda düzenlenen 
Bankalar Yeminli Murakıp Raporunun gereğinin yerine getirilmemesi hususunun incelenmesi 
hk." Raporun sonuç bölümünde BDDK Kararlarının, BDDK menfaatlerine ve prosedürüne 
uygun olduğu görüldüğünden, bu konularda heyetlerince herhangi bir işlem yapılmasına 
gerek olmadığı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmektedir. 

Bilgilerini arz ederim. . I 

Vfevfik BİLGİK 
Başkan I 

13. - Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, ekonomik ömrünü tamamlamış ticarî 
taksilerin yenilenmesine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UN AKITAN'in cevabı (7/2808) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA, 

Aşağıda ye; atarı soruların, Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını arz ederim 

Prof. Dr. N. Gaye Erbatur 
Adana Milletvekili 

Türkiye genelinde- vur. >ian i 09,000 dolayındaki ticari taksinin çoğu ekonomik ömrünü 
tamamlamış fa/la yakıt, yedek parça tüketen ve lastik eskiten, dolayısıyla ekonomimize yük 
getiren araçlardır. Bir defaya mahsus olmak üzere özel tüketim vergisinden muaf tutularak 
gerçekleştirilecek i-- araç yenileme projesi içinde bunların hiç değilse bir bölümü yenilense 
bile ülke ekonomisine, yerli otomotiv sanayiine ve turizm gelirlerinin artmasına katkı 
sağlanacaktır. Böyle bir proje düşünülebilir mi? Eğer düşünülürse ne zaman ve ne şekilde 
uygulanabilir'* 
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T.C. 
MALİYE BAKANLİĞİ 

Gelirler Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.07.0.GEL.0.82/8211-318 Q1.07. Q 4 *0 3 1 1 1 6 
KONU: Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 09.06.2004 tarih ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-5993 sayılı yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın Prof.Dr. N.Gaye ERBATUR'un tarafıma tevcih ettiği 
7/2808 esas no.lu yazılı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevabımız aşağıda 
açıklanmıştır. 

Otomotiv sektöründe talebi arttırarak ekonomiyi canlandırmak, eski teknoloji 
kullanan ve çevreye zarar veren taşıtları trafikten çekerek yeni teknolojilerin ülkeye 
gelmesini ve çevre sağlığının korunmasını sağlamak amacıyla; 4760 sayılı özel 
Tüketim Vergisi Kanuna 4962 sayılı Kanunun ile geçici 3 üncü madde.eklenmiştir. 

Söz konusu maddeyle, 07.8.2003 tarihinden 31.12.2004 tarihine kadar 4760 
sayılı Kanuna ekli (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi 20 yaş ve daha büyük yaştaki 
taşıt araçları adına kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişiler tarafından, bu araçların bir daha 
kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılarak, hurdaya çıkan araçla aynı cinsten bir aracın 
ilk iktisabında özel tüketim vergisinin 3.500.000.000 (2004 yılı için 4.500.000.000, 
2004/7334 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 26.5.2004 tarihinden itibaren 
2.250.000.000) lira eksik hesaplanacağı, verginin bu tutarın altında olması halinde ise 
özel tüketim vergisinin hesaplanmayacağı hüküm altına alınmıştır. 

Yukarıda açıklanan düzenleme yapılırken, Anayasanın kanun önünde eşitliği 
düzenleyeni0 uncu ve vergi ödevlerini düzenleyen 73 üncü maddeleri gözönünde 
tutulmuştur. Bu sebeple ticari veya özel araç ayırımı yapılmaksızın, Kanunun geçici 3 
üncü maddesine göre 31.12.2004 tarihine kadar yapılacak hurdaya ayrılan araç 
karşılığı ilk iktisapta özel tüketim vergisi indiriminden kayıt ve tescile" tâbi tüm araç 
sahiplerinin yararlanması sağlanmıştır. 

Sadece ticari taksicilerin yeni araç iktisaplarında özel tüketim vergisinden muaf 
tutulması yönündeki öneri yukarıda sayılan Anayasa hükümlerine ters düşebileceği 
gibi; ÖTV indiriminin yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar yaklaşık yüzyirmi bin araç 
için uygulamanın yapılmış olması, uygulamadan beklenen hedeflerin büyük ölçüde 
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gerçekleştiğini, bu yönde yeni düzenlemelerin yapı lmasına gerek kalmadığını 
göstermektedir. 

Yukarıda açıklanan sebepler ile birlikte, uygulanan ekonomik program ve bütçe 
kanununda öngörülen gelir hedeflerine ulaşılması bakımından, bütçe gelirlerinde 
azalma yaratacak mahiyetteki öneriler Bakanlığımızca uygun görülmemektedir. 

Bilgilerinize arz eder im. 

Fmal UN AK İT AN 
Maliye Bakanı 

14. - Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK'in, bir Gümrük Müsteşar Yardımcısıyla ilgili bazı 
iddialara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad TUZMEN'in cevabı (7/2863) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
ANKARA 

3 Haziran 2004 

Aşağıdaki sorumun Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. ve 98. maddeleri uyarınca 
gümrüklerden sorumlu Devlet Bakanı Sn. K. Tüzmen tarafından^anıtlanmasını 
istiyorum. ^İ0*"^ o\o*o\_ 

Saygılarımla. P r o f Dr . Yakup KEPENEK 
Ankara Milletvekili 

1 .Gümrük Müsteşar Yardımcısı Hilmi Gülerin kamuoyunda yer aldığı gibi, 
"akaryakıt kaçakçılığına" karıştığı doğru mudur? 

2.Doğruysa, Hüsnü Güler ile ilgili olarak hangi işlemler yapılmıştır? 

3.Gümrük Müsteşarlığının, CEMPOL-ZRG firmasından 700 milyar liralık 
teminat aldığı doğru mudur? 

4.Bu teminat alınmasının nedeni nedir? 

5.Adı geçen teminat üzerine ne gibi işlemler yapılmıştır? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI 
Gümrükler Genel Mudurlugu 

Sayı :B.02.0.GÜM. 13.412-8 ANKARA 
Konu :Yazdı Soru önergesi. 

30.06.04*01 8 4 3 9 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSt BAŞKANLIĞINA 

ÎLGİTBMM Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 
17.06.2004 tarihli 6063 sayılı yazısı. 

İlgide kayıtlı yazı eki, Ankara Milletvekili Sayın Prof.Dr.Yakup KEPENEK tarafindan 
tevcih edilen 04.06.2004 tarihli 2160 saydı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

V^ULA*4Qr\A/v\ 
Kûrşad TÜZMEN 

Devlet Bakanı 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI 
Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.02.0.GÜM. 13.412-8 ANKARA 
Konu :Yazdı Soru Önergesi. 

Ankara Milletvekili Sayın Prof.Dr.Yakup KEPENEK tarafindan tevcih edilen 
04.06.2004 tarihli 2160 sayılı soru önergesine ilişkin görüşlerimiz aşağıda belirtilmiştir. 

1) Gümrük Müsteşar Yardımcısı Hüseyin Hüsnü GÜLER'in de aralarında bulunduğu; 
firma yetküileri,kamu görevlileri ve akaryakıt kaçakçılığı olayı ile ilgili olarak (30) sanık 
hakkında; teşekkül halinde kaçakçılık, çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, resmi evrakta 
sahtecilik, rüşvet vermek, rüşvet almak suçlarmdan dolayı Gebze Cumhuriyet Başsavcüığmca 
düzenlenen 11.06.2004 günlü 2004/4556 Hz.No.lu Fezlekenin Kamu Davası açılması 
talebiyle İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir. 

2) Söz konusu Fezleke Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığına intikal ettirilmiş bunun 
üzerine görevlendirilen Gümrük Müfettişlerinin teklifi ile fezlekede adı geçen Gümrük 
Müsteşarlığı Merkez ve Taşra birimlerinde görevli, Gümrük Müsteşar Yardımcısı Hüseyin 
Hüsnü GÜLER, Gümrükler Genel Müdür Vekili Sezai UÇARMAK, Gümrük Müdürleri 
Sebahattin ALTIKARDEŞ ve Ethem ERSOY, Gümrük Kimyagerleri Hamdi AKIN ve 
Mehmet SARIOGLU, Gümrük Muayene Memuru Murat AKALIN haklarında; Devlet 
Bakanlığının 15.06.2004 tarihli Onayı ile görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştır. 
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3) ZRG Group Dış Tic.A.Ş. firmasınca ithal edilmek üzere getirilip, 27.08.2003 günü 
antrepoya alınan 1.087.454-kg Safrasol HT ticari isimli eşyanın, 23.09.2003/31360, 
27.10.2003/35753, 27.10.2003/35760, 11.09.2003/30136, 17.11.2003/38312 günlü ve saydı 
beyannameler ile Gebze Gümrük Müdürlüğünden ithal edilmiş, ithalat esnasında gümrüğünce 
eşya gazyağı olarak değerlendirilerek, firmaca ithalattan sonra bağlı olduğu vergi dairesine 
ödendiğinde iade edilmek üzere 758.726.450.000-TL.tutannda özel tüketim vergisi karşılığı 
teminat mektubu alınmıştır. 

4) Malumları olduğu üzere 4760 sayılı özel Tüketim Vergisi Kanununun 16/4 
maddesi uyarınca (1) sayılı listenin ithalinde ödenecek özel tüketim vergisine karşılık olmak 
üzere türü, tutan ve çözümüne ilişkin usul ve esasları Maliye Bakanlığınca belirlenen 
teminatın ilgili Gümrük İdaresince alınarak ithaline izin verileceği, aynı Kanunun 13/2 
maddesin de ise; (I) sayılı listede mallan teslim alanların, bu malların daha yüksek tutarda 
vergiye tabi bir mal olarak kullanmak veya üçüncü kişilere satmak suretiyle vergi ziyanı 
sebebiyet vermeleri halinde 213 saydı Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde işlemlerin 
yürütüleceği hüküm altına ahnmışur.lthalat sırasında Gebze Gümrük Müdürlüğünce özel 
tüketim vergisi karşılığı alınan 758.726.450.000-TL. tutarında teminatların bir kısmının 
firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesinin, bir kısmının ise Maliye Bakanlığının görüsü 
alınarak Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün yazısı üzerine firmaya iade 
edilmiştir. 

5) ZRG firmasının bağlı olduğu vergi dairesince adı geçen firma için 
758.726,45a0Q0bTX. tutannda ÖTV. 883,173,600-TL: vergi zryai cezası ve 259.950.700-TL. 
gecikme faizi olmak üzere 1.901 850.75Ö.000-TL. tutannda ffitiyati^ 
karan alınmıştır. 

Söz konusu olay ve bağlantıları ile ilgili olarak gerek adli, gerekse idari yönlerden 
inceleme ve soruşturma işlemleri devam etmektedir. 

Bilgilerine arz ederim. 

15. - Manisa Milletvekili Hasan ÖREN'in, 57 ve 59 uncu hükümetler döneminde yapılan bazı 
atama ve görevlendirmelere, 

- Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK'ün, balık üretici kooperatiflerinin sorunlarına, 

- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR'un, Çukurova 'daki doğal afetlerden zarar gören 
çiftçilerin sorunlarına, 

İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı (7/2883, 2884, 2885) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın aracdığınızla Tanm ve Köyişleri Bakam Prof. Dr. Sami 
GÜÇLÜ tarafından yazdı olarak cevaplandmlmasını arz ederim. 

Hasan ÖREN 
^ Manisa Milletvekili 

Daha önceki Bakan döneminde bir çok yönetici ve bürokrat siyasi kararlarla haksız 
yere görevlerinden alınarak yerlerine atama ve görevlendirmeler yapılmıştı. Bu görevlilerin 
bir çoğu mahkeme kararlarıyla tekrar görevlerine dönerek çalışmaya devam ettiler. 

57. Hükümet döneminde Bakanlığınızda yapılan atama ve geçici görevlendirmelerde 
mevzuata aykın olarak usulsüzlük yapddıgı gerekçesiyle soruşturma açtırarak idari ve adli 
kovuşturmayı başlattınız. Atama kararnameleri ve onaylarında imzası ve parafi bulunan şube 
müdürü ve üstü unvandakiler halen Mahkemelerde yargdanmaktadırlar. 
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Ancak bakanlığınız döneminde de siyasi kararlarla yine bir çok Bakanlık bürokratı 
görevlerinden almarak yerlerine atama ve görevlendinneler yapıldığı ve önceki dönemde 
olduğu gibi aynı yöntemlerle işlemlerin devam ettiği yönünde bilgiler, gelmektedir. 

Bu nedenlerle; 

1- önceki Bakan döneminde yapılan atama ve görevlendirmeler nedeniyle kaç bürokrat 
için soruşturma açılmış, kaç kişi yargılanmaktadır, 

2- Bu görevliler görevlerine devam etmekte midirler? 

3- Daha önceki Bakan döneminde yapılan ve teftiş konusu olan atama ve görevlendirme 
işlemleri aynen sizin döneminizde de devam etmekte midir? 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakam Sami Güçlü tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. Saygılarımla. 

Çanakkale ilimizde balık üretimi yaparak geçimini sağlayan üreticilerimiz gerek 
ürünlerini pazarlama imkanlarını geliştirmek gerekse üretimin kalitesini artırmak amacıyla 
birleşerek kooperatif çatısı altında bir araya gelmektedirler.Kendi üretim bölgelerinde 
kooperatif çatısı altında üretme ve pazarlama çabası içerisinde bulunan balık üreticilerimizin 
çeşitli şekillerde desteklenmesi kaçınılmazdır. 

Bu doğrultuda; 

1-Hükümetinizin Balık Üretici kooperatiflerini destekleyici ne gibi çalışmaları vardır? 
Bir süre önce hükümetin uygulamaya başladığı balıkçılara ucuz mazot desteği kapsamında 
avlanma sezonu dışında ucuz mazot desteği yapılmamaktadır.Halbuki küçük balıkçılarımız 
yani küçük motorlarda ağ ile balık avlayan üreticilerimiz yılın her günü avlanmaya devam 
etmektedirler.Avlanma sezonu dışında da balık üretimine devam eden küçük balıkçılarımıza 
ucuz mazot desteği neden yapılmamaktadır, bu konuda bir çalışma yapmayı düşünüyor 
musunuz? 

2-Çanakkale İli Lapseki İlçesinin Çardak Beldesinde bulunan ve işletme hakkı 22 
yıldır S.S. Çardak ve Çevresi Su Ürünleri Kooperatifine ait olan dalyanların bundan sonraki 
işletme hakkı bölge halkının üyesi olduğu ilgili kooperatifin yasal süresi içinde talebine 
rağmen neden bir özel şirkete kiraya verilmiştir? 

3- Bakanlık olarak bölgede yüzlerce insanın geçim kapısı olan dalyanların kiralanması 
hakkındaki hukuki süreç sonlandmlmadan ve ilgili yasada da kooperatiflere öncelik verilmesi 
hükmü bulunmasına rağmen özel bir şirkete kiralamasında ne gibi bir kamu' yaran 
görmektesiniz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA, 

Aşağıda yer alan sorulann, Tanm Bakam Sayın Prof. Dr. Sami Güçlü tarafından yazılı olarak 
yanıtlanmasını arz ederim. 

<1—~}^ 
Prof. Dr. N. Gaye Erbatur 
Adana Milletvekili 

Çukurova'da iklim koşullan bu yıl çiftçilerin çok büyük zarar görmelerine yol açmıştır. 2 ay 
süren kuraklığın ardından, 3 ilçeye bağlı köyleri etkileyen şiddetli dolu buğday, pamuk, 
karpuz ve mısır gibi ürünlerde büyük boyutta zarara yol açmıştır. Yalnızca dolu yağışından 
kaynaklanan zarar 4.5 - S trilyon TL olup diğer etkenler de göz önüne alındığında toplam 7 
trilyon TL. dolayında bir zarar söz konusudur. Bu ülke ekonomisi için de büyük bir kayıptır 
ve bölge üreticisinin desteğe gereksinimi vardır. Bu koşullarda 

1. Bölge doğal afel'boTğesi ilah edilerek tohum, ilâç; gübre ve nakit yardımı yapmayı 
düşünmekte misiniz? 

2. Bölgedeki üreticilerin Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankası'na olan borçlan 
faizsiz ertelenebilir mi? 

3. İşletmelerin tekrar tesisi için düşük faizli kredi vermeyi düşünmekte misiniz? 
4. Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu'ndan acil yardım yapılması düşünülmekte midir? 

T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

SAYI : KDD.S.O.1.01/ M i O 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İ lgi: 17.06.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-6063 sayılı yazınız. 

ilgi yazınız ekinde gönderilen, Manisa Milletvekili Hasan ÖREN'e ait 7/2883 
esas nolu, Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK'e ait 7/2884 esas nolu ve Adana 
Milletvekili N.Gaye ERBATUR'a ait 7/2885 esas nolu yazılı soru önergelerine ilişkin 
Bakanlığımız görüşleri ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

önerge Sahibi : Hasan ÖREN 
MANİSA Milletvekili 

önerge No : 7/2883 

Daha önceki Bakan döneminde bir çok yönetici ve bürokrat siyasi kararlarla 
haksız yere görevlerinden alınarak yerlerine atama ve görevlendirmeler yapılmıştı. 
Bu görevlilerin bir çoğu mahkeme kararlarıyla tekrar görevlerine dönerek çalışmaya 
devam ettiler. 

57.Hükümet döneminde Bakanlığınızda yapılan atama ve geçici 
görevlendirmelerde mevzuata aykırı olarak usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle 
soruşturma açtırarak idari ve adli kovuşturmayı başlattınız. Atama kararnameleri ve 
onaylarında imzası ve parafı bulunan şube müdürü ve üstü unvandakiler halen 
Mahkemelerde yargılanmaktadırlar. 

Ancak bakanlığınız döneminde de siyasi kararlarla yine bir çok Bakanlık 
bürokratı görevlerinden alınarak yerlerine atama ve görevlendirmeler yapıldığı ve 
önceki dönemde olduğu gibi aynı yöntemlerle işlemlerin devam ettiği yönünde bilgiler 
gelmektedir. Bu nedenlerle; 

SORU 1)önceki Bakan döneminde yapılan atama ve görevlendirmeler nedeniyle kaç 
bürokrat için soruşturma açılmış, kaç kişi yargılanmaktadır. 
CEVAP1) önceki Bakan döneminde yapılan atama ve görevlendirmeler nedeniyle 16 
kişi yargılanmaktadır. 

SORU 2)Bu görevliler görevlerine devam etmekte midirler? 
CEVAP2) Bu görevlilerden 4 kişi görevine devam etmektedir. 

SORU 3)Daha önceki Bakan döneminde yapılan ve teftiş konusu olan atama ve 
görevlendirme işlemleri aynen sizin döneminizde de devam etmekte midir? 
CEVAP3) Bakanlığımızca mevcut mevzuat kuralları çerçevesinde atama ve 
görevlendirme işlemleri yapılmaktadır. 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Ahmet KÜÇÜK 
ÇANAKKALE Milletvekili 

Önerge No : 7/2884 

Çanakkale ilimizde balık üretimi yaparak geçimini sağlayan üreticilerimiz gerek 
ürünlerini pazarlama imkanlarını geliştirmek gerekse üretimin kalitesini artırmak 
amacıyla birleşerek kooperatif çatısı altında bir araya gelmektedirler.Kendi üretim 
bölgelerinde kooperatif çatısı altında üretme ve pazarlama çabası içerisinde bulunan 
balık üreticilerimizin çeşitli şekillerde desteklenmesi kaçınılmazdır.Bu doğrultuda; 

SORU 1) Hükümetinizin Balık Üretici kooperatiflerini destekleyici ne gibi çalışmaları 
vardır? Bir süre önce hükümetin uygulamaya başladığı balıkçılara ucuz mazot desteği 
kapsamında avlanma sezonu dışında ucuz mazot desteği yapılmamaktadır.Halbuki 
küçük balıkçılarımız yani küçük motorlarda ağ ile balık avlayan üreticilerimiz yılın her 
günü avlanmaya devam etmektedirler. Avlanma sezonu dışında da balık üretimine 
devam eden küçük balıkçılarımıza ucuz mazot desteği neden yapılmamaktadır, bu 
konuda bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 
CEVAP 1) Balıkçılara indirimli akaryakıt verilmesine ilişkin, 16.07.2003 tarih ve 25170 
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca; balıkçı 
gemilerine 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren özel tüketim vergisi tutarı sıfıra 
indirilmiş akaryakıt verilmektedir. Bu uygulama ile akaryakıt fiyatlarında % 50'yi aşan 
bir indirim sağlanmaktadır. 
Bakanlığımızca yayınlanan Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Sirküler ile küçük 
balıkçılarımıza genel av yasağı döneminde de avlanma imkanı tanınmıştır. İndirimli 
akaryakıt uygulamasının yeni başlamış olmasından kaynaklanan bazı sorunlar 
olmakla birlikte, uygulayıcı kuruluş Denizcilik Müsteşarlığı ile yapılan görüşmeler ve 
sağlanan mutabakat doğrultusunda küçük balıkçıların indirimli akaryakıttan 
yaralanmalarına imkan sağlanmıştır. 
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SORU 2)Çanakkale ili Lapseki ilçesinin Çardak Beldesinde bulunan ve işletme hakkı 
22 yıldır S.S. Çardak ve Çevresi Su Ürünleri Kooperatifine ait olan dalyanların bundan 
sonraki işletme hakkı bölge halkının üyesi olduğu ilgili kooperatifin yasal süresi içinde 
talebine rağmen neden bir özel şirkete kiraya verilmiştir? 
CEVAP 2) Avlak sahaları; şayet projesiz olarak kiralanmak istenirse, kısa süreli 
olarak 2-5 yıl süreyle, projeye dayalı kiralanmak istenirse 15 yıl süreyle kiraya 
verilmekte ve müstecir sadece bu süre zarfında işletme hakkına sahip olmaktadır. 
Kira süresinin bitimiyle birlikte, ihaleyi kazanan yeni müstecir işletme hakkını elde 
etmektedir. 
Çanakkale İli, Lapseki ilçesinde bulunan; Burunucu Dalyanı, Buruniçi Lagün Gölü ve 
Ortagölün tamamı bir kompleks olarak Çardak Dalyanı olarak isimlendirilmektedir Bu 
dalyan kompleksi içinde yer alan Buruniçi Lagün Gölü, 19.09.2000 tarihinden itibaren 
2 yıllığına Arif ŞAHİN isimli vatandaşımıza, Burunucu Dalyanı ise 13.09.2000 
tarihinde 3 yıllığına S.S.Çardak Su Ürünleri Üretim ve Değerlendirme Kooperatifine 
kiraya verilmiş olup; her iki avlak sahasının da kira süreleri bitmiş durumdadır. 
Dolayısıyla, söz konusu kooperatifin 22 yıl süreyle dalyanların işletme hakkına sahip 
olması söz konusu değildir. 

Bakanlığımız; Buruniçi Lagün Gölü ile birlikte Burunucu Dalyanı, Ortagöl ve Hazineye" 
ait çevre arazilerin projeye dayalı olarak su ürünleri yetiştiriciliği yapılmak üzere uzun 
süreli olarak kiraya verileceği Çanakkale İl Müdürlüğümüze bildirmiştir. Kutlukbey Su 
ve Tarım Ürünleri İnşaat Turizm San.Tic.Ltd.Şti avlak sahasını 1380 sayılı Su 
Ürünleri Kanunu ve ilgili Genelgemiz doğrultusunda hazırlanmış Proje kapsamında 
kiralama talebinde butunan ilk özel ştrketttr. Bakanfığtmtz ile Dünya Bankası işbirliği 
kapsamında yürütülen Lagünlerin Islahına yönelik projenin sonuç raporunda, söz 
konusu lagün için Entegre Su Ürünleri Yetiştiriciliği modelinin önerilmesi, ülkemiz su 
kaynaklarında bulunan kabuklu su ürünlerinin daha verimli değeriendirilebilmesine 
yönelik olarak ilk defa uygulanacak olan projenin örnek teşkil etmesi - ve ülke 
ekonomisine daha fazla katkı sağlayacak olması da dikkate alınarak Proje 
onaylanmış ve Çanakkale İl özel İdaresince kiraya verilmiştir. 

SORU 3) Bakanlık olarak bölgede yüzlerce insanın geçim kapısı olan dalyanların 
kiralanması hakkındaki hukuki süreç sonlandınlmadan ve ilgili yasada da kooperatiflere 
öncelik verilmesi hükmü bulunmasına rağmen özel bir şirkete kiralanmasında ne gibi 
bir kamu yararı görmektesiniz? 
CEVAP 3) 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunun 4. Maddesi gereğince; Devletin hüküm 
ve tasarrufu altında bulunan avlak sahalarındaki su ürünleri üretim hakkı, öncelikle, o 
yerde kurulan, üyeleri 5 yıldan az olmamak üzere üretim bölgesinde ikamet eden, 
münhasıran su ürünleri üretim ve pazarlaması ile iştigal eden kooperatif, kooperatif 
birliği ve köy birliklerine, Bakanlığımızın tespit ettiği esaslar dahilinde, 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanunu esaslarına göre, gelirleri kendilerine ait olmak üzere il Özel 
idarelerince kiraya verilmektedir. 
Ancak; Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 161 sıra No'lu "Su Ürünleri İstihsal 
Yerlerinin Kiraya Verilmesine Dair Genelge" nin 14.Maddesinin (c) bendinde yer alan 
"Projeye dayalı kiralama işlemlerinde 6. Maddedeki (kooperatiflere öncelik verilmesi) 
şartı aranmaz* hükmü yer almaktadır. 
Sonuç olarak; sadece kısa süreli kiralamalarda öncelik kooperatiflere verilmekte, 
projeli kiralamalarda ise kooperatiflere öncelik verilmesi hükmü aranmamaktadır. 
Su ürünleri avlak sahalarının kiralama işlemleri İl ûzel idarelerince yürütülmekte olup; 
söz konusu alanın kiralaması Çanakkale İl Özel İdaresince gerçekleştirilmiştir. 
Bahse konu Buruniçi Lagün Gölü ile birlikte Burunucu Dalyanı, Ortagöl dahil, 
ülkemizde çok sayıda lagün bulunmasına rağmen; son yıllarda, turistik tesislerin hızla 
artması, lagünlerin bilinçsiz ve kontrolsüz kullanımı, endüstriyel, evsel ve zirai 
atıkların bu alanlara boşaltılması ve yanlış arazi kullanımı vb. faktörler nedeniyle, 
lagünlerin önemli bir bölümü yok olmuş, birçoğu da kullanılamaz hale gelmiştir. 
Bakanlığımızca, ülkemiz lagünlerinin mevcut durumlarının belirlenmesi ve gerekli 
ıslah çalışmalarını başlatabilmek için, 1995-1997 yılları arasında, "Türkiye 
Kıyılarındaki Lagünlerin Yönetimi ve Geliştirme Stratejileri ve Islahı" projesini 
yürütülmüş olup; bu Projenin sonuç raporunda, söz konusu lagün için Entegre Su 
Ürünleri Yetiştiriciliği modeli önerilmektedir. 
Söz konusu avlak sahasının projesiz olarak kısa süreli işletilmesi durumunda 3-5 ton 
gibi çok cüzi miktarda üretim elde edilirken, anılan projenin uygulanması halinde 400 
ton kabuklu su ürünleri ve 250 ton balık üretimi mümkün olabilecektir. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : N.Gaye ERBATUR 
ADANA Milletvekili 

Önerge No : 7/2885 

Çukurova'da iklim koşullan bu yıl çiftçilerin çok büyük zarar görmelerine yol açmıştır. 2 ay 
süren kuraklığın ardından, 3 ilçeye bağlı köyleri etkileyen şiddetli dolu buğday, pamuk, karpuz 
ve mısır gibi ürünlerde büyük boyutta zarara yol açmıştır. Yalnızca dolu yağışından 
kaynaklanan zarar 4.5 - 5 trilyon TL olup diğer etkenler de göz önüne alındığında toplam 7 
trilyon TL. dolayında bir zarar söz konusudur. Bu ülke ekonomisi için de büyük bir kayıptır ve 
bölge üreticisinin desteğe gereksinimi vardır. Bu koşullarda 

SORU 1) Bölge doğal afet bölgesi ilan edilerek tohum, ilaç, gübre ve nakit yardımı yapmayı 
düşünmekte misiniz? 
SORU 2) Bölgedeki üreticilerin Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankası'na olan borçları 
faizsiz ertelenebilir mi? 
SORU3) İşletmelerin tekrar tesisi için düşük faizli kredi vermeyi düşünmekte misiniz? 
S0RU4) Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu'ndan acil yardım yapılması düşünülmekte midir? 
CEVAP 1-244) Ülkemizde 2002 yılında 37 ilimizde, 2003 yılında 38 ilimizde doğal afet 
olmuştur. 2004 yılında bugüne kadar ise 64 ilimizde tabii afet yaşanmıştır. 

Tabii afetlere maruz kalan çiftçilerimizin mağduriyetlerinin giderilebilmesi için Bakanlığımızca 
gerekli tedbirler alınmaya çalışılmaktadır. Bu bağlamda; 

1- Mazot desteğinin geçen yıl verilen % 50'sine ilaveten bu yıl ödenmesi gereken diğer 
%50'lik kısmı için toplam 325 trilyon TL'nin ödemesine 3 Mayıs tarihinden itibaren 
başlanmıştır. 

2- 2003 yılı üretim dönemine ait 2. Dilim Doğrudan Gelir Desteği ödemelerine de 22 
Haziran'da başlanmıştır. 

Diğer taraftan, 01.06.2004 tarihinde yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında, doğal afet 
zararına maruz kalan illerimizle ilgili bilgi sunulmuştur. Bakanlar Kurulunda, zararların 
telafisine ilişkin olarak ne yapılabileceği konusunda bir Komisyon kurulması kararlaştırılmış 
olup, önerdiğimiz ve Komisyonun çalışmalarına konu olacak tedbirler şu başlıklar altında 
sıralanabilir; 

• DGD ve prim ödemelerinde afet yaşanan illerimize öncelik verilmesi, 
• Bazı illerimizin afet kapsamına alınması, 
• Afet bölgelerindeki çiftçilerimizin kredi ve faiz ödemelerinin ertelenmesi, 
• SSK ve Bağ-Kur prim ödemelerinde sağlanabilecek kolaylıklardır. 

Bu konudaki çalışmalar devam etmektedir. 

Bu yıl bir çok ilimizde meydana gelen sel, dolu ve don zararından dolayı, çiftçilerimiz önemli 
gelir kayıplarına uğramıştır. Mevcut imkanlar çerçevesinde çiftçilerimizin zararının tam olarak 
karşılanabilmesi mümkün değildir. Diğer ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de doğal afetler 
nedeniyle oluşacak zararların telafisi için en etkili yol, tarım sigortaları uygulamasıdır. Bu 
konuda Hazine Müsteşarlığı koordinatörlüğünde hazırlıkları tamamlanan "Tarım Sigortaları 
Hakkında Kanun Tasarısı" Başbakanlıkta olup, bu konuda yoğun bir çalışma yürütülmektedir. 

Söz konusu Tasarı en kısa sürede Yüce Meclise sunulacaktır. Yasa çerçevesinde, sigorta 
primlerinin ilk aşamada %50'si devlet tarafından sübvanse edilecek ve doğal afetler 
nedeniyle oluşabilecek zararlara karşı üreticilerin sigorta güvencesi altına alınması 
sağlanacaktır. 
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16. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, İğdır Havaalanı inşaatına ilişkin sorusu ve 
Ulaştırma Bakanı Binalı YILDIRIM'in cevabı (7/2886) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞFNA 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Binali YILDIRIM tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Prof. Dr. Dursun AKDEMİR 
DYP İğdır Milletvekili 

İğdır, ülkemizin en doğusunda yer alması sebebiyle ana ulaşım yollarına uzak bir 
ilimizdir. Ulaşım yönünden, sadece karayolu imkanına sahip olan İğdır, halihazırda 
demiryolu ve havayolu ulaşımına kapalıdır. İğdır, karayolu ile komşuları Kars, Ağrı ve 
Erzurum ile diğer illere bağlıdır. 

İğdır'ın karayolu ile komşu ülkelerle de bağlantısı vardır. Bu bağlantılardan en 
önemlisi İğdır'ı Nahcivan özerk Cumhuriyetine bağlayan Iğdır-Dilucu-Nahcıvan 
karayoludur. Ayrıca Iğdır-Doğubeyazıt-îran bağlantısı da sadece İğdır'ı değil Artvin de 
dahil olmak üzere komşu illerin de İran'la bağlantısını sağlamaktadır. Aynı zamanda 
Ermenistan'la da sının olan İğdır'ın bu ülke ile olan karayolu bağlantısı Alican sınır 
kapısının kapalı olması sebebiyle kullanılmamaktadır. Boralan sınır kapısının açılması 
durumunda da İran ile karayolu bağlantısı kurulacaktır. 

Hava alanının trafiğe açılmasıyla İğdır, ulaşım açısından büyük oranda 
rahatlayacaktır. Bölgedeki en yakın hava alanı, İğdır'a 135 km uzaklıktaki Kars Hava 
Alanı'dır. İğdırlılar halihazırda bu hava alanından faydalanmaktadırlar. Kars'ın coğrafi 
yapısı ve iklim özellikleri sebebiyle kış aylannda Kars Havaalanı, zaman zaman hava 
trafiğine kapandığından hava ulaşımı aksamaktadır. Kars'a nazaran daha ılıman bir iklime 
sahip olan ve fazla kar yağışı almayan İğdır'da yapılacak hava alanı, bu sebeple kış 
aylannda sadece İğdır'ın değil aynı zamanda Kars'ın, Erzurum ve Ağn'nın da ulaşımının 
devamlılığını sağlayacak olup, aynı zamanda karayolu ulaşımına da rahatlık kazandıracak, 
hem de komşu ülkelerle olan ticari ilişkilere de canlılık getirecektir. 

Bu gerçekler ışığında; 

SORU: Üç İle ve üç Devlete sınır olan İğdır ilinin sahip olduğu ekonomik potansiyelin 
harekete geçirilmesi ve bölgeye önemli mali katkılar sağlaması İğdır'ın hava ulaşımına 
açılmasıyla mümkün olacaktır. Bu önemli tespitler dikkate alınarak 1996 yılında hizmete 
açılması planlanan, ancak, çeşitli nedenlerle bugüne kadar bitirilemeyen İğdır Havaalanı 
inşaatının biran önce tamamlanabilmesi için bakanlığınızca herhangi bir çalışma yapılmakta 
mıdır ? Bölge ekonomisi ve halkı için çok önemli olan bu projeyi ne zaman tamamlamayı 
düşünüyorsunuz ? 
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T.C. 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Araşt ırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B . 1 1 . 0 . A P K . 0 . 1 0 . 0 1 . 2 1 . / E A / - ^ £ , 2 - * 7 7. fCV 
KONU :Igdır Mil letvekil i 

Sayın Dursun AKDEMİR'in 
yazılı soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: TBMM Başkanlığının 17.06.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6063 sayılı yazısı. 

İğdır Milletvekili Sayın Dursun AKDEMİR'in 7/2886-6040 sayılı yazılı soru önergesinin 
cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

İĞDIR MİLLETVEKİLİ SAYIN DURSUN AKDEMİR'İN 
7/2886-6040 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

İğdır, ülkemizin en doğusunda yer alması sebebiyle ana ulaşım yollarına uzak 
bir ilimizdir. Ulaşım yönünden sadece karayolu imkanına sahip olan İğdır, 
halihazırda demiryolu ve havayolu ulaşımına kapalıdır. İğdır, karayolu ile komşuları 
Kars, Ağrı ve Erzurum ile diğer illere bağlıdır. 

İğdır'ın karayolu ile komşu ülkelerle de bağlantısı vardır. Bu bağlantılardan en 
önemlisi İğdır'ı Nahcivan Özerk Cumhuriyetine bağlayan Iğdır-Dilucu-Nahcıvan 
karayoludur. Ayrıca Iğdır-Doğubeyazıt-İran bağlantısı da sadece İğdır'ı değil Artvin 
de dahil olmak üzere komşu illerin de İran'la bağlantısını sağlamaktadır. Aynı 
zamanda Ermenistan'la da sınırı olan İğdır'ın bu ülke ile olan karayolu bağlantısı 
Alican sınır kapısının kapalı olması sebebiyle kullanılmamaktadır. Boralan sınır 
kapısının açılması durumunda da İran ile karayolu bağlantısı kurulacaktır. 

Hava alanının trafiğe açılmasıyla İğdır, ulaşım açısından büyük oranda 
rahatlayacaktır. Bölgedeki en yakın hava alanı, İğdır'a 135 km uzaklıktaki Kars Hava 
Alanı'dır. İğdırlılar halihazırda bu hava alanından faydalanmaktadırlar. Kars'ın 
coğrafi yapısı ve iklim özellikleri sebebiyle kış aylarında Kars Havaalanı, zaman 
zaman hava trafiğine kapandığından hava ulaşımı aksamaktadır. Kars'a nazaran daha 
ılıman bir iklime sahip olan ve fazla kar yağışı almayan İğdır'da yapılacak hava alanı, 
bu sebeple kış aylarında sadece İğdır'ın değil aynı zamanda Kars'ın, Erzurum ve 
Ağrı'nın da ulaşımının devamlılığını sağlayacak olup, aynı zamanda karayolu 
ulaşımına da rahatlık kazandıracak, hem de komşu ülkelerle olan ticari ilişkilere de 
canlılık getirecektir. 

29 HAZ/R/uTSOM 
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Bu gerçekler ışığında; 
SORU - Üç ile ve üç Devlete sınır olan İğdır ilinin sahip oldüğu._ekonomik 

potansiyelin harekete geçirilmesi ve bölgeye önemli mali katkılar sağlaması İğdır'ın 
hava ulaşımına açılmasıyla mümkün olacaktır. Bu önemli tespitler>.dikkate alınarak 
1996 yılında hizmete açılması planlanan, ancak, çeşitli nedenlerle bugüne kadar 
bitirilemeyen İğdır Havaalanı inşaatının biran önce tamamlanabilmesi için 
Bakanlığınızca herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır? Bölge ekonomisi ve halkı için 
çok önemli olan bu projeyi ne zaman tamamlamayı düşünüyorsunuz? 

CEVAP -İğdır ve yöresinin hava ulaşım ihtiyacını karşılamak amacıyla; Iğdır-
Kars karayolunun 15. kilometresindeki Küllük Merası olarak adlandırılan bölgeye, 
Ermenistan Devlet sınırına 3 km. mesafede yaklaşık 950 metre rakıma Havaalanı 
yapımı için İğdır Valiliğinin müracaatı üzerine, Bakanlığımız DLH İnşaatı Genel 
Müdürlüğünce alt yapı uçu$~üriitejeri için avan proje hazırlanarak 10 Kasım 1994 
tarihinde Valiliğe gönderilrrıîştnV 

Projede, 1994 yılında THY A.O.'nın kullanımındaki RJ-100 tipi yolcu 
uçaklarının iniş-kalkışlarına uygun Kuzey-Batı, Güney-Doğu istikametinde 2580x30 
metre pist (LCN- Pist Mukavemet Değeri 35), 80x50 metre apron, 125x18 metre 
bağlantı taksirutu öngörülmüştür. Projedeki boyutlar esas alınarak, 1996 yılı birim 
fiyatları ile 218.778.675.760 TL.keşif bedeli üzerinden 02.08.1966 tarihinde İğdır 
Valiliğince ihale edilmiştir. 

İğdır Valiliği, ihaleden sonra 1997 yılında; Genel Kurmay Başkanlığından alt 
yapı ünitelerinin boyutlandırılması, yer seçimi gibi konularda aldığı görüşle, askeri 
kriterlerin uygulanarak pist boyutlarının 3000x45 metre ve LCN (Pist Mukavemet) 
değerinin de 50 olmasının uygun olacağı değerlendirmesini bildirmiştir. 

Proje; A340 tipi uçak esas kriter alınarak, pist tip kesitleri Araştırma Dairesi 
Başkanlığımızın kaplama kalınlıkları raporuna göre ve LCN (Pist Mukavemet) 100 
esaslannda dizayn projeleri revize edilerek 11.12.1997 tarihinde onaylanmış ve 
tatbikat için İğdır Valiliğine gönderilmiştir. Aynca, 3000 m2.1ik bir terminal binası 
projesi de hazırlanarak ihale makamı Valiliğe gönderilmiştir. 

Bakanlımız DLH İnşaatı Genel Müdürlüğünün 1994 yılı Yatırım Programında 
"Stol Havaalanları" projesinin "Ödeneği Topluca Verilen Projeler" kapsamında 
yer alan İğdır Havaalanı inşaatı için, 2000 yılı sonuna kadar 2004 yılı birim fiyatları 
ile toplam 6 Trilyon 668 Milyar TL. ödenek Valilik emrine gönderilmiştir. 

İşin keşif dahilinde bitirilmesinin mümkün olamayacağı ve % 316 oranında bir 
keşif artışı gerektiği, İğdır Valiliğince 29.03.2001 tarihinde Bakanlığımıza 
bildirilmiştir. 

Proje ve teknik kontrollük hizmetleri Bakanlığımız DLH İnşaatı Genel 
Müdürlüğünce sağlanan, Kamulaştırması veya tahsis işlemleri Bakanlığımız adına 
yapılarak Valiliklerce ihalesi yapılan Stol Tipi Havaalanlarının inşaatı; Başbakanlık 
Hazine Müsteşarlığının "Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik dar boğazın 
aşılması amacıyla Valiliklerce yeni stol havaalanı yatırımlarına başlamaması ve 
başlanmış yatırımları ertelemeleri" talebi üzerine, İçişleri Bakanlığının 16.05.2001 
tarih ve 40311 sayılı Genelgesi ile Valiliklerce gerçekleştirilen Stol Havaalanları 
inşaatı durdurulmuştur. Buna paralel olarak, Bakanlığımız DLH İnşaatı Genel 
Müdürlüğünün Yatırım Programlarında yer alan "Stol Havaalanları İnşaatı" projesi 
de 27.12.2002 tarih ve 2002/132 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ve 
30.12.2002 tarih ve 2002/5169 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yatınm 
programından çıkanlmıştir. 
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öte yandan, İğdır Havaalanı inşaatının Valiliğin kısıtlı imkanları ile 
tamamlanamayacağmdan bahisle İğdır Valiliğince, DHMİ Genel Müdürlüğünden 
ödenek yardımı talebinde bulunulmuştur. 

Ancak, DHMİ Genel Müdürlüğünün Yatırım Programında yer almayan proje 
için ödenek aktarması yapılmasının mümkün olamayacağından, projenin Genel 
Müdürlüğe devri yönünde karar alınması gerektiği bildirilmiştir. 

İğdır Valiliğince; projenin DHMİ Genel Müdürlüğüne devri hususunda aldığı 
İl Genel Meclisi Karan üzerine İğdır Havaalanı İnşaatı projesi, DHMİ Genel 
Müdürlüğünün 2001 yılı Yatırım Programı teklifine dahil edilmiş, ancak DPT 
Müsteşarlığının değerlendirmesi sonucunda stol havaalanı inşaatları olumlu 
karşılanmayarak tekliften çıkarılmıştır. 

Finansman darboğazı nedeniyle iptal edilmiş veya ertelenmiş projeler için 
farklı bir finansman modelinin belirlenmesi veya ekonomik şartlarda meydana 
gelecek olumlu gelişmeler doğrultusunda bu proje de dahil olmak üzere yeniden 
değerlendirme yapılacaktır. 

17. - Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, elma ve patates ihracatında uygulanan teşvik 
primine, 

- İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL'in, 1 Ocak 2003 tarihinden itibaren yayımlanan 
ithalatta standartları belirleyen genelgelere, 

- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, elma ve patatesin ihracat iadesinde gümrük çıkış 
beyannamesi aranmadığı iddialarına, 

İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in cevabı (7/2864, 2900, 2901) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Kttrşat TÜZMEN tarafından yazılı.olarak 

cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. (^s*l 

" L / Orhan ERASLAN 
Niğde Milletvekili 

Bilindiği üzere 23.05.2004 tarihli Resmi Gazetede, 01.03.2004 - 31.05.2004 tarihleri 
arasında yapılacak elma ihracatında ton başına 40 Amerikan Doları; 01.04.2004-31.05.2004 
tarihleri arasında yapılacak patates ihracatında ise ton başına 19 Amerikan Dolan teşvik 
ödenmesine ilişkin tebliğ yayınlanmıştı. Ancak tebliğin başlangıç tarihi olarak öngördüğü 
1 Mart'tan ve 1 Nisan tarihlerinden çok sonraki 24 Mayıs'ta yayınlanmış olması, uygulamayı 
adeta imkansız kılmıştır. 

Teşvik süresinin bir haftalık zaman dilimine sıkıştırılması diğer üretici illerimizde 
olduğu gibi elma ve patates yetiştiriciliğinde önemli bir paya sahip olan Niğde ilimizdeki 
üreticilerin de haklı tepkilerine yol açmıştır. 

1- Teşvik kararının 1 Mart 2004'ten başlatılmış olmasına karşın Resmi Gazetede 
sürenin bitimine bir hafta kala yayınlanmasının makul bir gerekçesi yar mıdır? 

2- Sizce bu bir haftalık süre, ihracatçılarımızın serbest rekabet şartlan altında ihracat 
yapabilmeleri için yeterli midir? 

3- 24-31 Mayıs 2004 tarihleri arasında elma ve patates ihracatına uygulanan teşvik 
priminden kaç firma yararlanmıştır? Bu firmalar hangileridir? 

4- Bu uygulama süresinde ihracat miktan ve verilen prim miktarı (her iki ürün için 
de) ne kadar olmuştur? 

5- Teşvik uygulaması karannın üç aylık bir süreyi kapsamasına karşın, pratik olarak 
bir haftalık süreye sıkıştınlmıştır. Bu durumda söz konusu tebliğ sizce amacına 
ulaşmış mıdır? Bu süreyi uzatmayı düşünüyor musunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Kürşat TÜZMEN tarafindan yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Bihlun TAMAYLIGİL 

CHP İstanbul Milletvekili 

1. 01.01.2003 tarihinden bugüne kadar yapılan ithalatlarda, ithalatta standaıtlan 

belirleyen kaç adet genelge yayınlanmıştır? 

2. Yayınlananlar içinde yürürlükten kaldırılanlar var mıdır? 

3. Yürürlükten kaldırılanların geçerlilik süreleri ne kadar olmuştur? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakam Sayın Kürşat TÜZMEN tarafindan yazdı olarak 
Cevaplandırılması için gereğini arz ederim. Saygılarımla. 

Orhan ERASLAN 
Niğde MUlervel 

^ıM 
23.05.2004 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan elma ve patates ihracatında prim 

ödenmesine ilişkin tebliğe göre yapılan uygulamada, ihracat iadesi için Gümrük Çıkış 
Beyannamesi istenmeyerek fatura ile yetinildiği belirtilmektedir. 

1- Söz konusu tebliğe dayanarak yapılan ihracat iadesi için Gümrük Çıkış 
Beyannamesi aranmadığı ve fatura ile yetinildiği iddiası doğru mudur? 

2- İddia doğru ise neden böyle bir yola gidilmiştir? 

3- Gümrük Çıkış Beyannamesi olmadan yapılan ihracat iadelerinde, malın ihraç 
edilip edilmediği nasıl anlaşılmaktadır? Bundan sonraki uygulamalarda da aynı 
yöntem izlenecek midir? 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI 
İhracat Genel Müdürlüğü 

SAYI : B.02.1.DTM.0.02.01.03 « « « * . „ . . 
KONU: Soru önergesi 3 a 06.0 4 * 3 6 7 8 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a- 17.06.2004 tarih ve 6063 sayılı yazınız. 
b- 21.06.2004 tarih ve 6120 sayılı yazımz. 

İlgide kayıtlı yazılan konusu, Niğde Milletvekili Sn. Orhan Eraslan ve istanbul 
Milletvekili Sn. Bihlun Tamaylıgil tarafından tevcih edilen soru önergelerinin cevabı 
ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. İ0C(XA3Îf3VV/v\ 
Kfirssd TÜZMEN 

Devlet Bakanı 

Niğde Milletvekili Sn. Orhan Eraslan'nın "elma ve patates ihracatında 
uygulanan teşvik primine" ilişkin 7/2864 esas no'lu, 6056/20106 evrak kayıt no'lu 
yazılı soru Önergesine verilen cevap: 

/ - Ülkemizde tanm ürünleri ihracatında verilen teşvikler, bu ürünlerin ticaretini 
uluslararası kurallara bağlayan Dünya Ticaret Örgütü Tanm Anlaşması çerçevesinde 
düzenlenmektedir. Anlaşma hükümleri gereği ülkeler, taahhüt listelerinde belirttikleri 
ürünler ve miktarlara bağlı kalarak ihracat sübvansiyonu sağlayabilmektedir. Ülkemiz, 
ihracat iadesi yapılacak ürünlerin ve ödeme oranlannın tespitinde DTÖ ihracat 
sübvansiyonu taahhütlerimizin yanında üretim, maliyet, dış piyasa şartlan ve ihracat 
potansiyelini dikkate almakta ve bölgesel ayırıma gidilmemektedir. Bahse konu Dünya 
Ticaret örgütü Anlaşması Eki Taahhüt Listesinde elma ve patates de yer almaktadır. Söz 
konusu ürünlerde stok durumuna göre geçmiş yıllarda da dönemsel olarak ihracat iadesi 
yardırman yapılmıştır. 

İhracat iadesi yardımlan, Bakanlar Kurulu'nun 11/1/1995 tarih ve 94/6401 sayılı 
İhracata Yönelik Devlet Yardımlan Karan'mn 4. maddesi gereğince, Dış Ticaret 
Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, DPT, Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankasının üyesi 
bulunduğu Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu kararlarıyla yürürlüğe girmektedir. Karar 
taslaklan, sözkonusu 94/6401 sayılı Karar kapsamında Dış Ticaret Müsteşarlığınca 
hazırlanarak, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Sekreteryasına intikal ettirilmekte, 
Sekreterya ise bu Karar Taslaklarını Kurul üyelerinin görüşlerine açmaktadır. Üzerinde 
görüş birliğine vanlan Kararlar, müteakiben Kurul üyelerinin imzalanna sunulmakta ve 
imza ikmali neticesinde yürürlüğe girmektedir. Kararlann çok önceden sevk edilmesine 
rağmen uygulama dönemi sonunda veya uygulama döneminin bitmesine birkaç gün kala 
istihsali, karar alma sürecinde yaşanan bu gecikmeden kaynaklanmaktadır. Aynca bu yıl, 
teşviklerin amacına uygun kullanılmasını teminen, kararlann mahsup karan şeklinde 
istihsali de süreci uzatan bir etken olmuştur. 

Nitekim patates ihracatında, ihracatı müteakip tebliğde belirtilen giderlerin mahsup 
yoluyla karşılanması amacıyla gerekli P-KKK karanımı istihsalini teminen, sözkonusu 
karar taslağı 16.12.2003 tarih ve 61881 sayılı yazı ile Dış Ticaret Müsteşarlığınca P-KKK 
Sekretaryasına sevkedilmiş olup Kurul karan ancak 23.05.2004 tarihinde Resmi Gazete'de 
yayınlanmıştır. Elma ihracatına ilişkin karar taslağı ise 30.1.2004 tarihinde sevkedilmiş 
olmasına karşın Kurul karan yine 23.5.2004 tarihinde yayınlanabilmiştir. 
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2- Sözkonusu ihracat iadesi kararlan, elma için 1 Mart-31 Mayıs 2004, patates 
içinse 1 Nisan-31 Mayıs 2004 tarihleri arasında yapılan fiili ihracatları kapsamakta olup 
bu teşviklerden yalnızca kararın Resmi Gazete'de yayınlanmasını müteakip yapılan 
ihracatlar değil, belirtilen süre içerisinde usulüne uygun olarak gerçekleştirilen tüm 
ihracatlar faydalanabilmededir. 

3- Tebliğ kapsamındaki mahsup işlemlerinden faydalanabilmek için, 
firmalarımızın fiili ihraç tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde müracaat etmeleri gerekmekte 
olup bu süre henüz dolmamıştır. Bu nedenle sözkonusu karardan tam olarak hangi 
firmaların yararlandığını tesbit etmek bu aşamada mümkün olamamaktadır. Diğer taraftan 
ilgili kanun hükümleri gereği, firmalara ait ticari sır niteliği taşıyan bilgiler, ancak gizli 
veya hizmete özel kaydıyla verilebilmektedir. 

4- İhracatçı Birliklerinden alınan Türkiye geneli kayıt rakamlarına göre; ilgili 
dönemdeki elma ve patates ihracatımız ile bu miktarlara göre firmaların mahsup işlemine 
konu hakedişleri aşağıda gösterilmektedir. 

/ Mart-31 Mayıs 2004 arası elma ihracatımız: 
Miktar: 4.444 ton Değer: 2.190.768 ABD $ 
Mahsup işlemine konu olabilecek hakediş tutarı: 4.444*40=177.760 ABD $ 

/ Nisan-31 Mayıs 2004 arası patates ihracatımız: 
Miktar: 38.173 ton Değer: 3.569.345 ABD $ 
Mahsup işlemine konu olabilecek hakediş tutarı: 38.173*19=725.287 Ancak % 
20 azami ödeme oram nedeniyle 713.862.5 ABD $ 

5- Sözkonusu ihracat iadesi kararlan, elma için 1 Mart-31 Mayıs 2004 tarihleri 
arasındaki 3 aylık, patates içinse 1 Nisan-31 Mayıs 2004 tarihleri arasındaki 2 aylık sürede 
yapılan fiili ihracatları kapsamakta olup tebliğ kapsamındaki mahsup işlemlerinden 
yalnızca kararın Resmi Gazete'de yayınlanmasını müteakip yapılan ihracatlar değil, 
belirtilen süre içerisinde usulüne uygun olarak gerçekleştirilen tüm ihracatlar 
faydalanabilmektedir. 

İhracat iadesi yardımlarına konu patates ve elma ihracatının 2003-2004 yıllan 
dönemsel karşılaştırması aşağıda yer almaktadır. 

Elma İhracatımız 

2003 Mart-Mayıs 
Miktar (ton) 

1.966,1 
Değer ($) 
738.996 

2004 Mart-Mayıs 
Miktar (ton) 

4.444 
Değer ($) 
2.190.768 

Artış Oram 
Miktar (%) 

126 
Değer (%) 

196 

Patates İhracatımız 

2003 Nisan-Mayıs 
Miktar (ton) 

13.874,7 
Değer ($) 
1.051.940 

2004 Nisan-Mayıs 
Miktar (ton) 

38.173,3 
Değer ($) 
3.569.345 

Artış Oram 
Miktar (%) 

175 
Değer (%) 

239 

Tablolann incelenmesinden de anlaşılacağı üzere; 2004 yılı 1 Nisan -31 Mayıs 
döneminde patates ihracatımızın, teşvik uygulanmayan 2003 yılının aynı dönemine göre 
miktar bazında % 175, değer bazında % 239 artış gösterdiği, 2004 yılı 1 Mart-31 Mayıs 
dönemi elma ihracatının ise bir önceki yıl aynı döneme göre miktar bazında % 126, değer 
bazında % 196 arttığı görülmektedir. Teşvik uygulanmayan 2002 yılının aynı döneminde 
elma ihracatımız 622 ton iken 2004 yılı 1 Mart-31 Mayıs döneminde ihracatımız 4.444 ton 
olarak gerçekleşmiştir. Bu artışlar, ihracat iadelerinin, stoklann ihracata yönlendirilmesi 
hedefine ulaşılması bakımından son derece olumlu etkisinin olduğunu göstermektedir. 
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Niğde Milletvekili Sn. Orhan Eraslan'nın "elma ve patatesin ihracat iadesinde 
GÇB aranmadığı'' iddialarına ilişkin 7/2901 esas no'lu, 6134/20252 evrak kayıt no'ln 
yazılı soru Önergesine verilen cevap: 

23.05.2004 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan elma ve patates ihracatında, ihracat 
iadesi yapılmasına ilişkin tebliğ kapsammda yapılan mahsup işlemlerinden 
faydalanabilmek için Gümrük Çıkış Beyannamesi aranmadığı ve fatura ile yetinildiği 
iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Sözkonusu tebliğ hükümlerinden faydalanılabilmesi 
için ibrazı zorunlu belgeler arasmda Gümrük Çıkış Beyannamesi de bulunmakta ve bu 
durum Tebliğin Uygulama Usûl ve Esaslarında açıkça ifade edilmektedir. 

İstanbul Milletvekili Sn. Bihlun Tamayugil'in "1 Ocak 2003 tarihinden 
itibaren yayınlanan ithalatta standartları belirleyen genelgelere" ilişkin 7/2900 esas 
no'lu, 6132/20250 evrak kayıt no'lu yazdı soru önergesine verilen cevap: 

Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Mevzuatı her yıl revize 
edilmekte ve Gümrük Müsteşarlığı tarafından tespit edilen yeni gümrük tarife istatistik 
pozisyonlarına göre Tebliğler eki listeler düzenlenmekte, ayrıca yayımlanan yeni mevzuat 
ve yıl içindeki uygulamalar göz önüne alınarak, Tebliğlerde gerekli değişiklikler 
yapılmaktadır. 

Bu Tebliğlerden 2004/1 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği, ilgili 
Bakanlıklar tarafından iç piyasada yürürlüğe konulmuş bulunan zorunlu standartların 
ithalatta da uygulanması amacıyla hazırlanmıştır. Zorunlu standartlar kapsamına giren 
ürünlerin ithalat denetimleri Türk Standartları Enstitüsü tarafından yürütülmektedir. Bu 
Tebliğ ekinde yer alan standartlara ilişkin liste, ilgili Bakanlıkların iç piyasada yeni 
standartları mecburi uygulamaya koyması veya mevcut zorunlu standartları yürürlükten 
kaldırması durumlarında değişikliğe uğramaktadır. 

Bu çerçevede, söz konusu Tebliğle ilgili olarak 1.1.2003 yılından itibaren yapılan 
mevzuat değişikliklerini ve yayımlandıkları Resmi Gazete tarih ve sayılarım gösteren 
tablo aşağıda sunulmaktadır: 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Mevzuatın Adı 

Dış Ticarette Standardizasyon (DTS) Tebliği (Tebliğ No. 2003/1) 
DTS 2003/1 sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ 
(No. 2003/8) 
DTS 2003/1 sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ 
(No. 2003/10) 
DTS 2003/1 sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ 
(No. 2003/16) 
DTS 2003/1 sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ 
(No. 2003/17) 
DTS 2003/1 sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ 
(No. 2003/22) 
DTS 2003/1 sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ 
(No. 2003/24) 
DTS 2003/1 sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ 
(No. 2003/26) 
DTS 2003/1 sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ 
(No. 2003/31) 
2004/1 sayılı DTS Tebliği 

DTS 2004/1 sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ 
(No. 2004/10) 
DTS 2004/1 sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ 
(No. 2004/17) 
DTS 2004/1 sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ 
(No. 2004/23) 

Resmi Gazete 
Tarih ve Sayısı 

27.12.2002 24976 

6.2.2003 25016 

6.3.2003 25040 

12.4.2003 25077 

29.5.2003 25122 

18.9.2003 25233 

23.10.2003 25268 

4.12.2003 25306 

5.12.2003 25307 

31.12.2003 25333 
(3. Mükerrer) 

14.2.2004 25373 

8.4.2004 25427 

10.4.2004 25429 
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Ote yandan, Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Mevzuatı 
kapsamında geleneksel ihraç ürünlerimiz olan tarım ürünleri ile ilgili olarak ithalat 
aşamasında ticari kalite denetimleri Müsteşarlığımıza bağlı Dış Ticarette Standardizasyon 
Denetmenleri tarafından yürütülmektedir. Bu kontrolleri düzenleyen Tebliğ eki listede 
kontrole tabi tarım ürünleri ve ilgili standartlar yer almaktadır. 2003 yılında yürürlükte 
olan söz konusu Tebliğ revize edilerek 2004 yılında tekrar yayımlanmıştır. Ancak listede 
yer alan standartların sayısında herhangi bir değişiklik olmamıştır. Bu Tebliğin 
yayımlandığı Resmi Gazete tarih ve sayıları aşağıdaki tabloda verilmektedir. 

1 
2 

Mevzuatın Adı 
DTS Tebliği (Tebliğ No. 2003/2) 
DTS Tebliği (Tebliğ No. 2004/2) 

Resmi Gazete Tarih ve Sayısı 
27.12.2002 24976 

31.12.2003 25333 (3. Mükerrer) 

18. - Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, çiftçilerin iklim koşullarından kaynaklanan 
sorunları ile soğan üreticilerinin mağduriyetine ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami 
GÜÇLÜ'nün cevabı (7/2907) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tanm ve Köyişleri Bakanı Sn. Sami GÜÇLÜ tarafından yazılı 
olarak cevapiandınlmasmt arz ederim. 

Kemal OEMİREL 
Bursa Milletvekil i 

Tanm sektöründe emek veren çalışanlanmtz ürünlerini yetiştirirken dikkat etmelerine 
rağmen hava ve iklim olaylan nedeniyle beklenmedik zararlarla karşı karşıya kalmaktadır. 

Bütün bir yıl verdikleri emekler, birkaç gün süren kötü hava koşullan nedeniyle bir 
anda yok olmaktadır. Zaten ülkemiz koşullannda yaşam standardı düşük olan çiftçimiz bu gibi 
olaylar nedeniyle günden güne daha da yoksul düşmektedir. Kötü giden hava koşuflannm 
etkisiyle zarara uğrayan çiftçilerimiz, ikinci ürün sayesinde zararlarını kapatmayı düşündükleri 
halde şimdi de farklı sorunlarla karşı karşıya kalmışlardır. 

Bursa ilimiz, Karacabey İlçesinde yaşayan çiftçilerimizden, soğan yetiştiriciliği yapanlar 
bu yıl zor günler yaşamaktadır. Çünkü ikinci ürün olarak ektikleri soğanian, Adana yöresinde 
ekilen soğanlann erken donemde piyasaya sunulması sonucunda, tarlada kabraşbr. Üstelik bu 
üreticilerimizin elinde tarladaki ürünü kaldıracak kadar bile parası kalmamıştır. 

2004 yılı soğan ürünü fiyat düşüklüğü nedeni ile değeriendirilememektedir. Tarlada 
çürümeye terk edilmiş durumdadır. Ürünün değerlendirilmesi yönündeki seçeneklerden bîri 
de ihracat yapılmasıdır. Bunu sağlamak için ise soğan üreticilerine teşvik ödenmesi sorunun 
çözümünde fayda sağlayabilecektir. 

Kötü hava koşullan nedeniyle zaten ekonomik olarak büyük sıkınalar' çeken 
Karacabeyli çiftçilerimiz şimdide tarlalarında kalan soğanian topiayamadrtdan ve 
satamadıktan için daha büyük sıkınalara düşmüşlerdir. 

Aynı durumla karşı karşıya olan sayısız çiftçimiz eli kolu bağlı bir şekilde 
beklemektedir. Üstelik çiftçimizin yaşadığı bu olumsuzluklar ülke ekonomimizi de olumsuz 
yönde etkilemekte ve zor duruma düşürmektedir. 

özellikle çiftçilerimizin, iklim koşutlarından dolayı yaşadığı ekonomik kayıpların 
karşılanması için neler yapmayı planlıyorsunuz? 
2004 yılı soğan ürünü fiyat düşüklüğü nedeni ile değeriendiriiememektedir. Bu ürünün 
değerlendirilmesi için neler planlıyorsunuz? 
Tarlada kalan soğanlann dış piyasaya sunulması için üreticilerimize ihracatı teşvik 
etmek yönünde çalışmalannız var mıdır? 
Bu üreticilerimizden soğaniannı ihraç etmek isteyenlere teşvik kredisi verilmesi 
yönünde çalışmalannız var mıdır? 
Sayın Bakanımızın geçtiğimiz günlerdeki açıklamalannda ; 2003 yılı Doğrudan Gelir 
Desteği ödemelerinin Haziran ayı içerisinde yapılacağı belirtilmiştir. Bu ödemelerde 
Karacabey'deki mağdur çiftçilerimize öncelik tanınması yönünde çataşmalanrHz var 
mıdır? 
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T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

SAYI : KDD.S.Ö.1 .01 /3l i1 ..706/2004 
KONU : Yazılı ve Sözlü Soru önergeleri #HW1 

3 0 BftZUiM* ^ 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 21.06.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-6120 sayılı yazınız. 

ilgi yazınız ekinde gönderilen, Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'a ait 
6/1177 esas nolu sözlü soru önergesi ve Bursa Milletvekili Kemal DEMlREL'e ait 
7/2907 esas nolu yazılı soru önergelerine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte 
sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

SÖZLÜ SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Ümmet KANDOĞAN 
DENİZLİ Milletvekili 

Önerge No : 6/1177 

SORU 1) Geçmişte tarımda kendisine yeterli Dünyanın 7 ülkesinden biri olan 
Türkiye'nin, günümüzde tarımda ithalatçı ülkeler içinde yer almasında neler etkili 
olmuştur? 
CEVAP 1) Ülkemiz halen tarım sektöründe net ihracatçı konumunu korumaktadır. 

Ancak, üretim açığı bulunan ürünlerin ve yetiştirilmesine ülkemizin ekolojik şartlarının 
imkan vermediği ürünlerin ithalatı yapılmaktadır. 

SORU 2) Şeker pancarı ve tütün gibi bazı endüstri bitkilerinin ekim alanlarının 
sınırlandırılması ve kota uygulamasında IMF ve Dünya Bankası'nın baskıları ve 
telkinleri mi etkili olmuştur? 
CEVAP 2) Şeker pancarı tarımı yurtiçine dağılmış 30 şeker fabrikası ekim 
alanlarında münavebe disiplini içinde sözleşmeli olarak yapılmakta ve üretim 
sözleşme kapsamında yer alan taahhütler doğrultusunda planlı olarak Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığına bağlı, Türkiye Şeker Fabrikası Anonim Şirketinin kontrolü altında 
gerçekleştirilmektedir. 

Tütünde arz ve talep dengesini sağlayacak tarzda üretim planlamasını amaç 
edinen kota uygulanmasına 1994 yılında başlanmıştır. Türkiye'de tütün alımı yapan 
tüccarların sayısı çok azdır. Son beş yılın ortalamasına göre yıl da 190 bin ton tütün 
üretimi yapılmaktadır. İhracat miktarı ise 60 bin ton civarındadır. Tüketimimiz yaklaşık 
43 bin ton, İthalatımız ise 27 bin ton'dur.Tekel 'in 2003 yılı itibariyle stokları 458 bin ton 
civarındadır. 
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Tüccarın alım yapmadığı, Tekel'in üretim kotalarını giderek azalttığı Güney Doğu 
Anadolu Bölgesinde tütün üretiminden gönüllü olarak vazgeçen kota sahibi 
üreticilerin mağdur olmaması amacıyla 2001 yılından itibaren Adıyaman, Bitlis, Bingöl, 
Diyarbakır, Malatya, Muş, Van, Siirt, Mardin, Hakkari ve Batman olmak üzere 11 ilde, 
alternatif ürün programı uygulanmaktadır. 

Bu Projenin hedefi, üretim fazlalığı olan ve destekleme alımları nedeniyle bütçeye 
büyük yük getiren fındık ve tütün üretim alanlarının azaltılması ve azaltılan bu üretim 
alanlarında üretim açığı bulunan yağlı tohumlu bitkiler ve yem bitkileri ile,.'örtü şltı 
sebzecilik, meyvecilik ile tıbbi ve aromatik bitkiler üretiminin yaygırilâştrrılmasıdır. 

SORU 3) Hükümetin tarım kesimine vermiş olduğu desteği yeterli buluyor musunuz? 
Yeterli bulmuyorsanız, tarımsal desteğin artırılması ve Türk tarımının geliştirilmesi 
için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı olarak kısa, orta ve uzun vadede hedefleriniz var 
mıdır? Varsa bu hedefler nelerdir? 
CEVAP 3) Bakanlığımızca çiftçilerimize bütçe imkanlarının elverdiği ölçüde ve 
uluslararası taahhütlerimiz doğrultusunda destek verilmektedir. 

Halihazırda uygulanan destekleme sistemlerinin geliştirilmesi ve Doğrudan Gelir 
Desteğinin üretimi yönlendirici nitelikteki revizyonu çalışmaları devam etmektedir. 

YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Kemal DEMİREL 
BURSA Milletvekili 

Önerge No : 7/2907 

Tarım sektöründe emek veren çalışanlarımız ürünlerini yetiştirirken dikkat etmelerine 
rağmen hava ve iklim olayları nedeniyle beklenmedik zararlarla karşı karşıya 
kalmaktadır. 

Bütün bir yıl verdikleri emekler, birkaç gün süren kötü hava koşullan nedeniyle bîr 
anda yok olmaktadır. Zaten ülkemiz koşullarında yaşam standardı düşük olan çiftçimiz 
bu gibi olaylar nedeniyle günden güne daha da yoksul düşmektedir. Kötü giden hava 
koşullarının etkisiyle zarara uğrayan çiftçilerimiz, ikinci ürün sayesinde zararlarını 
kapatmayı düşündükleri halde şimdi de farklı sorunlarla karşı karşıya kalmışlardır. 

Bursa ilimiz, Karacabey ilçesinde yaşayan çiftçilerimizden, soğan yetiştiriciliği yapanlar 
bu yıl zor günler yaşamaktadır. Çünkü ikinci ürün olarak ektikleri soğanları, Adana 
yöresinde ekilen soğanların erken dönemde piyasaya sunulması sonucunda, tarlada 
kalmıştır. Üstelik bu üreticilerimizin elinde tarladaki ürünü kaldıracak kadar bile parası 
kalmamıştır. 

2004 yılı soğan ürünü fiyat düşüklüğü nedeni ile değerlendirilememektedir. Tarlada 
çürümeye terk edilmiş durumdadır. Ürünün değerlendirilmesi yönündeki 
seçeneklerden bîri de ihracat yapılmasıdır. Bunu sağlamak için ise soğan 
üreticilerine teşvik ödenmesi sorunun çözümünde fayda sağlayabilecektir. 

Kötü hava koşulları nedeniyle zaten ekonomik olarak büyük sıkıntılar çeken 
Karacabey'li çiftçilerimiz şimdide tarlalarında kalan soğanları toplayamadıkları 
ve satamadıkları için daha büyük sıkıntılara düşmüşlerdir. 

Aynı durumla karşı karşıya olan sayısız çiftçimiz eli kolu bağlı bir şekilde 
beklemektedir. Üstelik çiftçimizin yaşadığı bu olumsuzluklar ülke ekonomimizi de 
olumsuz yönde etkilemekte ve zor duruma düşürmektedir. 

SORU 1)ûzellikle çiftçilerimizin, iklim koşullarından dolayı yaşadığı ekonomik 
kayıpların karşılanması için neler yapmayı planlıyorsunuz? 
CEVAP 1) Ülkemizde 2002 yılında 37 ilimizde, 2003 yılında 38 ilimizde doğal afet 
olmuştur. 2004 yılında bugüne kadar ise 64 İlimizde tabii afet yaşanmıştır. 
Tabii afetlere maruz kalan çiftçilerimizin mağduriyetlerinin giderilebilmesi için 
Bakanlığımızca gerekli tedbirler alınmaya çalışılmaktadır. Bu bağlamda; 

1- Mazot desteğinin geçen yıl verilen % 50'sine ilaveten bu yıl ödenmesi gereken 
diğer %50'lik kısmı için toplam 325 trilyon TL'nin ödemesine 3 Mayıs 
tarihinden itibaren başlanmıştır. 

2- 2003 yılı üretim dönemine ait 2. Dilim Doğrudan Gelir Desteği ödemelerine de 
22 Haziran'da başlanmıştır. 

Diğer taraftan, 01.06.2004 tarihinde yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında, doğal afet 
zararına maruz kalan illerimizle ilgili bilgi sunulmuştur. Bakanlar Kurulunda, zararların 
telafisine ilişkin olarak ne yapılabileceği konusunda bir Komisyon kurulması 
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kararlaştırılmış olup, önerdiğimiz ve Komisyonun çalışmalarına konu olacak tedbirler/ 
şu başlıklar altında sıralanabilir; 

• DGD ve prim ödemelerinde afet yaşanan illerimize öncelik verilmesi, 
• Bazı illerimizin afet kapsamına alınması, 
• Afet bölgelerindeki çiftçilerimizin kredi ve faiz ödemelerinin ertelenmesi, 
• SSK ve Bağ-Kur prim ödemelerinde sağlanabilecek kolaylıklardır. 

Bu konudaki çalışmalar devam etmektedir. 

Bu yıl bir çok ilimizde meydana gelen sel, dolu ve don zararından dolayı, çiftçilerimiz 
önemli gelir kayıplarına uğramıştır. Mevcut imkanlar çerçevesinde çiftçilerimizin 
zararının tam olarak karşılanabilmesi mümkün değildir. Diğer ülkelerde olduğu gibi, 
ülkemizde de doğal afetler nedeniyle oluşacak zararların telafisi için en etkili yol, 
tarım sigortaları uygulamasıdır. Bu konuda Hazine Müsteşarlığı koordinatörlüğünde 
hazırlıkları tamamlanan "Tarım Sigortaları Hakkında Kanun Tasarısı" Başbakanlıkta 
olup, bu konuda yoğun bir çalışma yürütülmektedir. 

Söz konusu Tasarı en kısa sürede Yüce Meclise sunulacaktır. Yasa çerçevesinde, 
sigorta primlerinin ilk aşamada %50'si devlet tarafından sübvanse edilecek ve doğal 
afetler nedeniyle oluşabilecek zararlara karşı üreticilerin sigorta güvencesi altına 
alınması sağlanacaktır. 

SORU 2)2004 yılı soğan ürünü fiyat düşüklüğü nedeni ile değerlendirilememektedir. 
Bu ürünün değerlendirilmesi için neler planlıyorsunuz? 
CEVAP 2) Ürün fiyatları serbest piyasa koşullarına göre oluşmaktadır. Şu anda 
TBMM Komisyonlarında görüşülmekte olan Üretici Birlikleri Kanunu'nun yasalaşması 
ile, ürün bazında Birlikler aracılığıyla daha etkin üretim planlamaları yapılabilecek 
olup, çiftçilerimizin pazarlama sorunu önemli ölçüde çözüme kavuşacaktır. 

SORU 3)Tarlada kalan soğanların dış piyasaya sunulması için üreticilerimize 
ihracatı teşvik etmek yönünde çalışmalarınız var mıdır? 
SORU 4)Bu üreticilerimizden soğanlarını ihraç etmek isteyenlere teşvik kredisi 
verilmesi yönünde çalışmalarınız var mıdır? 
CEVAP 3-4) 2004 yılındaki kuru soğan üretim-tüketim dengesi ve fiyatlardaki 
değişmeler dikkate alınmak suretiyle kuru soğana ihracat teşviki verilmesine ilişkin 
talepler Dış Ticaret Müsteşarlığına iletilmektedir. 

SORU 5)Sayın Bakanımızın geçtiğimiz günlerdeki açıklamalarında; 2003 yılı 
Doğrudan Gelir Desteği ödemelerinin Haziran ayı içerisinde yapılacağı belirtilmiştir. 
Bu ödemelerde Karacabey'deki mağdur çiftçilerimize öncelik tanınması yönünde 
çalışmalarınız var mıdır? 
CEVAP 5) 2003 yılı ikinci dilim DGD ödemelerinin Hazine Müsteşarlığımın nakit akış 
planı dikkate alınarak ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerine göre her ayın 
son haftasında ödenmek üzere dört grup halinde yapılması planlanmaktadır.Bu 
planlama kapsamında Haziran ayı ödemeleri 22 Haziran 2004 tarihinde başlamıştır. 
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19. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, meyve ve sebzelerde hormon ve tarım ilacı 
kullanımına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı (7/2919) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami GÜÇLÜ 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

JLUfc, 

Ümmet KANDOĞAN" 
DYP Denizli Milletvekili 

Son günlerde basında meyve ve sebzelerde "Hormon" ve "Tarım İlaçları" 
kullanımı ile ilgili sıkça haberler yer almaktadır. 

Bu çerçevede; 

1-Türkiye'de meyve ve sebze üretiminde hormon kullanılmakta mıdır? 
Meyve ve sebzelerde hormon kullanım*insan sağlığına no derece ve ne 
türde etkili olmaktadır? 

2 - Meyve ve sebzelerde hormon kullanılıyorsa, bu iddia edildiği kadar 
tehlikeli seviyede midir? 

3 - Ülkemizde tarımda kullanılan gübre ve tarım ilaçları insan sağlığı 
açısından Milletlerarası standartlara uygun mudur? 

4 - Tarım ilaçlarının üretimi ve tüketimi Bakanlığınızca yeteri kadar 
denetleniyor mu? 

5 - Hem insan sağlığı, hem de sebze ve meyve üretiminin ekonomideki 
önemi dikkate alındığında, Bakanlığınız uluslararası standartlarda konuyla 
ilgili yeterli eleman ve birime sahip midir? 

T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

SAYI : KDD.SO.101/ 3 t © 3 ...706/2004 
KONU:Yazılı Soru önergesi ^ _ _ „ , , 

3 0 HAZİRAN- 200* 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ. 21.06.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01 0.GNS.0.10.00.02-7/2919-6152/20266 
sayılı yazınız. 

ilgi yazınız ekinde gönderilen, Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'a ait 
7/2919 esas numaralı yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte 
sunulmaktadır. ,, 

Bilgilerinize arz ederim. 

Sami GÜÇLÜ 
Bakan 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Ümmet KANDOĞAN 
Denizli Milletvekili 

Önerge No : 7/2919 

Son günlerde basında meyve ve sebzelerde "Hormon" ve "Tarım İlaçları" kullanımı ile 
ilgili sıkça haberler yer almaktadır. 
Bu çerçevede; 
SORU-1) Türkiye'de meyve ve sebze üretiminde hormon kullanılmakta mıdır? 
Meyve ve sebzelerde hormon kullanımı insan sağlığına ne derece ve ne türde 
etkili olmaktadır ? 
SORU-2) Meyve ve sebzelerde hormon kullanılıyorsa, bu iddia edildiği kadar 
tehlikeli seviyede midir ? 
CEVAP-1-2) Hormonlar sebze ve meyvelerde sanıldığı kadar sık kullanılmamakta 
olup, özellikle kış aylarında sebzelerde meyve tutumunu sağlamak için 
kullanılmaktadır. Ülkemizde seraların ısıtılması genelde dondan korunmak için 
yapıldığından büyüme düzenleyicilerine (hormon) ihtiyaç duyulmaktadır. Söz konusu 
düzenleyiciler dozunda ve zamanında kullanıldığı takdirde sağlığa zararı 
bulunmamaktadır. Kış aylarında polen üretimi azalmakta olup, meyve tutumu için 
sıcaklığın 18-26 derece arasında olması gerekmektedir. Sıcaklık 5 ° C ye düştüğü 
zaman meyve tutumu olmamaktadır. Bu nedenle özellikle domates, biber ve 
patlıcanda meyve tutumu için hormon kullanılmaktadır. 

SORU-3) Ülkemizde tarımda kullanılan gübre ve tarım ilaçları insan sağlığı 
açısından Milletlerarası standartlara uygun mudur? 
CEVAP-3) Ülkemizde 27.10.2002 tarihinden önce üretilen, ithal edilen ve piyasaya 
arz edilen kimyevi gübrelerin standartları, Türk Standartları Enstitüsünce belirlenen 
standartlar iken, Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmeliğin 
27.03.2002 tarih ve 24708 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 27.10.2002 
tarihinde yürürlüğe girmesi ile birlikte kimyevi gübre standartlarımız EC FERTILIZER 
kriterlerine uygun hale getirilerek Avrupa Birliği standartları uygulanmaya 
başlanmıştır. Söz konusu yönetmelik daha sonra revize edilerek 18.03.2004 tarih ve 
25406 sayılı Resmi Gazete'de tekrar yayımlanmıştır. Söz konusu yönetmelik ile 
ülkemiz kimyevi gübre standartları Avrupa Birliği standartları ile bire bir uyumlu hale 
getirilmiştir. Organik gübreler konusunda ise Bakanlığımızca hazırlanan Tarımda 
Kullanılan Organik, Organomineral, Toprak Düzenleyicileri ve Mikrobiyal Gübrelerin 
Üretimi, İthalatı, İhracatı, Piyasaya Arzı ve Denetimine Dair Yönetmelik adı altında 
22.04.2003 tarih ve 25087 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe geriniştir 
Yönetmelik daha sonra revize edilerek Tarımda Kullanılan Organik,:Organomineral 
Özel Mikrobiyal ve Enzim içerikli Gübreler İle Toprak Düzenleyicilerin Üretimi, 
İthalatı, ihracatı, Piyasaya Arzı ve Denetimine Dair YönetmeJjk adı altında 
04.05.2004 tarih ve 25452 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Zirai Mücadelede kullanılan ilaçlar, 6968 Sayılı Zirai Mücadele ve Zirai 
Karantina Kanunu ve bu Kanuna bağlı olarak çıkarılan Nizamname ve Yönetmelik 
hükümlerine göre toksikoloji, ekotoksikolpji, kalıntı, biyolojik etkinlik, fizikser-
kimyasal özellikleri ile dünyadaki ruhsat durumu göz önüne alınarak 
değerlendirilmekte, uygun bulunduğu takdirde ruhsatlandırılmaktadır. Zirai ilaçların 
tavsiyesine uygun kullanılması halinde insan, bitki ve çevre sağlığına olumsuz etkisi 
olmamaktadır. 

SORU-4) Tarım ilaçlarının üretimi ve tüketimi Bakanlığınızca yeteri kadar 
denetleniyor mu? 
CEVAP-4) Ruhsatlı zirai mücadele ilaçlarının kontrolü 22 06 1995 tarih ve 22321 

sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "Zirai Mücadele İlaçları Kontrol 
Yönetmeliği" esasları çerçevesinde yürütülmektedir. 

Buna göre ülkemizde Bakanlığımızca ruhsatlı zirai mücadele ilaçları; 
İçerik bozukluğu, 
Piyasa Kontrolü, 
Fabrika Kontrolü (imalat Kontrolü), 
Etiket Kontrolü, 
Bayii ve Toptancı Kontrolü 

başlıkları altında denetlenmektedir. 

SORU-5) Hem insan sağlığı, hem de sebze ve meyve üretiminin ekonomideki 
önemi dikkate alındığında, Bakanlığınız uluslararası standartlarda konuyla ilgili yeterli 
eleman ve birime sahip midir ? 
CEVAP-5) Bu konuda Bakanlığımız bünyesinde yeterli bilgi birikimi mevcut olmakla 
birlikte, uluslar arası bazda meydana gelen gelişmelerin takibi bakımından teknik 
elemanlarımızın hizmet içi eğitimleri her yıl düzenli olarak yapılmaktadır. 
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TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ 
• • 

GÜNDEMİ 
109 UNCU BİRLEŞİM 

1 TEMMUZ 2004 PERŞEMBE 

Saat: 14.00 

KISIMLAR 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 

4 

5 

6 

SEÇİM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

7 

8 
SOZLU SORULAR 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 



DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. - Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün Denetim konularına (Anayasanın süreye 

bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasarı ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde Bir
leşimin başında bir saat süre ile Sözlü Sorulann görüşülmesi, Sunuşlar ve İşaret oyu ile yapılacak 
seçimlerin her gün yapılmasının Genel Kurulun onayına sunulması, Danışma Kurulunca uygun 
görülmüştür. 

(Genel Kurulun 11.12.2002 tarihli 8 inci Birleşiminde kabul edilmiştir.) 
2. - Türkiye Büyük Millet Meclisinin İçtüzüğün 5 inci maddesine göre, 1 Temmuz 2004 

tarihinde tatile girmeyip çalışmalara devam edilmesinin ve Genel Kurulun 1 Temmuz 2004 Per
şembe günü saat 14.00'te toplanmasının, Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca 
uygun görülmüştür. 

(Genel Kurulun 29.6.2004 tarihli 107 nci Birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* Adalet Komisyonu * (9/9) Esas Numaralı Meclis 
- 1.7.2004 Perşembe - Saat: 10.00 Soruşturması Komisyonu 
- 2.7.2004 Cuma - Saat: 10.00 1.7.2004 Perşembe - Saat: 11.00 

* Plan ve Bütçe Komisyonu 
1.7.2004 Perşembe - Saat: 11.00 

* TBMM Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
1.7.2004 Perşembe - Saat: 12.00 



TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI GÜNDEMI 
109 UNCU BİRLEŞİM 1 TEMMUZ 2004 PERŞEMBE Saat: 14.00 

1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

* 

2 - ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

>Ctk 

3 - SEÇİM 

aCfak 
5q? 

4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

ıCbc 

5 - MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

7 _ SÖZLÜ SORULAR 



8 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. - Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev 
ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/521) (S. Sayısı: 146) 
(Dağıtma tarihi: 2.6.2003) 

2. - Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/523) (S. Sayısı: 152) (Dağıtma tarihi: 9.6.2003) 

3. - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin; Gelibolu Yarımadası 
Tarihi Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sayısı: 305) (Dağıtma tarihi: 15.12.2003) 

4. - Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı ile İçişleri, Plan ve Bütçe ve Anayasa 
Komisyonları Raporları (1/731) (S. Sayısı: 349) (Dağıtma tarihi: 21.1.2004) 

5. X - Özel Gelir ve Özel Ödeneklerin Düzenlenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/827) (S. Sayısı: 618) (Dağıtma tarihi: 29.6.2004) 

6. - Dahiliye Memurları Kanunu, İl İdaresi Kanunu, İçişleri Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri 
Hakkında Kanun ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/802) (S. Sayısı: 461) (Dağıtma tarihi: 1.6.2004) 

7. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman ve 14 Milletvekilinin; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu 
Raporu (2/182) (S. Sayısı: 300) (Dağıtma tarihi: 8.12.2003) 

8. - 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki 
Cetvellerin Diyanet İşleri Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/622) (S. Sayısı: 201) (Dağıtma tarihi: 2.7.2003) 

9. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, 24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/121) (S. Sayısı: 210) (Dağıtma tarihi: 3.7.2003) 

10. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan ve 22 Milletvekilinin; Yükseköğretim 
Kurumları Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/23) (S. Sayısı: 129) (Dağıtma 
tarihi: 1.5.2003) (*) 

11. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 53 Milletvekilinin; 3 Mart'ın Her Yıl 
"Laiklik ve Öğretim Birliği Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/93) (S. Sayısı: 139) (Dağıtma 
tarihi: 20.5.2003) (*) 

12. - Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in; Bayburt İlinde Konursu, Gökçedere ve Masat 
Adıyla Üç Yeni İlçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/17) (S. Sayısı: 140) (Dağıtma tarihi: 22.5.2003) (*) 

13. - Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekilleri Salih 
Kapusuz ve Haluk İpek, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin ile 
Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa'nın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik 
Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/140) (S. Sayısı: 161) 
(Dağıtma tarihi: 11.6.2003) 

14. - Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/114) 
(S. Sayısı: 176) (Dağıtma tarihi: 17.6.2003) 

15. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın; 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa "Geçici 
Ek Madde" Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/139) (S. Sayısı: 245) (Dağıtma tarihi: 24.7.2003) 
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8 - KANUN TASARİ VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
16. - Artvin Milletvekili Orhan Yıldız ve Üç Milletvekilinin; Kamulaştırma Kanununda 

Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/173) 
(S. Sayısı: 256) (Dağıtma tarihi: 28.7.2003) 

17. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın; Küçük Esnaf ve Sanatkârlar ile Küçük ve Orta 
Büyüklükteki İşletme Kredilerinde 1.1.2003 Tarihine Kadar Olan Senet Protestolarının ve 
Karşılıksız Çeklerin Nazara Alınmaması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/110) (S. Sayısı: 278) (Dağıtma tarihi: 13.11.2003) 

18. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 56 Milletvekilinin; Atatürk Millî Parkı Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/159) 
(S. Sayısı: 279) (Dağıtma tarihi: 13.11.2003) 

19. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın; Türk Ceza Kanununun 492 nci Maddesinin 
Yedinci Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/54) (S. Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi: 16.4.2004) 

20. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 96 Milletvekilinin; 17 Nisan'ın Her Yıl 
"Eğitim Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/126) (S. Sayısı: 417) (Dağıtma 
tarihi: 26.4.2004) 

21. * Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 9 Milletvekilinin; 4736 Sayılı Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/248) (S. Sayısı: 418) (Dağıtma 
tarihi: 26.4.2004) 

22. - Antalya Milletvekili Osman Özcan ve 10 Milletvekilinin; Siyasi Partiler Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/112) (S. Sayısı: 580) (Dağıtma tarihi: 11.6.2004) 

23. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde 
Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/243) (S. Sayısı: 581) (Dağıtma tarihi: 11.6.2004) 

24. - Yolsuzlukla Mücadele Kanunu Tasarısı ile İçişleri ve Adalet Komisyonları Raporları 
(1/801) (S. Sayısı: 610) (Dağıtma tarihi: 18.6.2004) 

25. - Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'in; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu Raporu (2/249) (S. Sayısı: 615) (Dağıtma tarihi: 25.6.2004) 

26. X - Belediyeler Kanunu Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum, İçişleri ve Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/766) (S. Sayısı: 616) (Dağıtma tarihi: 25.6.2004) 

27. - Büyükşehir Belediyeleri Kanunu Tasarısı ile İçişleri, Avrupa Birliği Uyum ve Plan ve 
Bütçe Komisyonları Raporları (1/768) (S. Sayısı: 619) (Dağıtma tarihi: 29.6.2004) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Hükümet bulunamadığından, görüşmeleri bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
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Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 616) 

Belediyeler Kanunu Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum, 
İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/766) 

T.C. 
Başbakanlık 3.3.2004 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.0.KKG.0.10/101-849/1044 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 25.2.2004 
tarihinde kararlaştırılan "Belediyeler Kanunu Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
GENEL GEREKÇE 

Bütün dünyada toplumsal yapı ve ilişkileri derinden etkileyen hızlı bir değişim ve dönüşüm 
yaşanmaktadır. 20. yüzyılın son çeyreğinde başlayan ve 21. yüzyılda da devam edeceği anlaşılan bu 
değişim ve dönüşüm süreci her alanda olduğu gibi kamu yönetimi düşüncesi, yapısı ve fonksiyon
ları üzerinde derin etkiler bırakmış, neyi nasıl yapması gerektiğinden hareketle, devletin görevlerin
de ve iş yapma yöntemlerinde tartışmalara yol açmıştır. 

Kamunun rolünün yeniden tanımlanmasına yol açan bu tartışmalar, kamu yönetiminin demok
ratikleştirilmesi taleplerini de beraberinde getirmiştir. Geleneksel temsil yönteminin yeterli ol
madığı, daha demokratik bir kamu yönetimi için yönetim ve hizmet sunumunda açıklık, katılım, 
sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkelerinin hayata geçirilmesi gerektiği, bu ilkelerin aynı zamanda 
etkin bir kamu yönetiminin zorunlu unsurları arasında olduğu bilinmektedir. 

Yeni kamu yönetimi anlayışı, yönetimde etkinlik ve verimliliği temel almaktadır. Geleceğin 
belirsizliklerine karşı hazırlıklı olma, hızlı karar alma ve sorunlara süratle uygun çözümler bulma, 
değişime uyum sağlamanın temel gerekleridir. Kamu yönetiminde yeniden yapılanma, mahallî 
idarelerde de bir dönüşüm ve değişimi gerekli kılmaktadır. Mahallî idarelerin teşkilât yapılan, görev 
ve yetkileri, çalışma yöntemleri ve süreçleri ile amaçlan da değişimin konusu olacaktır. Bu idareler
de aşın bürokratik yapıların kaldınlması, etkin çalışan esnek ve daha küçük birimlerin oluşturul
ması, çalışma yöntem ve süreçlerinin sorgulanması gerekmektedir. 

Esnek ve yatay örgütlenme yanında geleceği öngören stratejik yönetimin öne çıkması; 
kamunun girişimci ve rekabet edebilir olması gerektiğine vurgu yapılması ademi merkeziyetçilikle 
de uyumlu olan bir durumdur. Kamu hizmetlerinin sunumunda mahallî idarelere daha çok görev ve 
sorumluluk verilmesi, merkezî idare ile mahallî idareler arasındaki yetki ve kaynak dağılımının 
geleneksel yapısının değiştirilmesini de zorunlu kılmaktadır. 

Dolayısıyla mahallî idarelerin daha fazla yetki, sorumluluk ve kaynakla desteklenmesi, bu 
idarelerin yönetim yapı ve anlayışlannda da buna uygun değişimleri gerektirmektedir. Gün geçtik-
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çe yenilenen ve çeşitlenen toplumsal ihtiyaç ve beklentilerin daha iyi karşılanabilmesi, bu alandaki 
çağdaş değişim ve gelişmelerin yeterince kavranmasından geçmektedir. Yerel nitelikli kamu hiz
metlerinin sunumunda hizmetlerden yararlananların memnuniyetini artırmak, hukuka uygunluğu, 
etkinliği ve verimliliği sağlamak için vatandaş taleplerini temel alan bir anlayışı yönetime hakim 
kılmak gerekmektedir. Sonuca, yani çıktılara odaklanan bir yönetimde hesap verebilirliği, açıklığı, 
saydamlığı, katılımı, öngörülebilirliği kapsayan mekanizmalara ihtiyaç bulunmaktadır. 

Mahallî idareler, temsilî demokraside halkın yerel kamusal menfaatlerinin teminatıdır. Diğer 
taraftan, demokratik sistemin önemli bir unsuru olarak çoğulculuğun, katılımın sağlanmasında, 
yerel ve ulusal menfaatlerin uzlaştınlmasmda, halkın tercihleri ile talep ve beklentilerinin yönetime 
yansıtılmasında, mahallî idarelerin önemli rolleri bulunmaktadır. Mahallî idareler, halkın katılımını 
sağlamada merkezî idareye göre çok daha fazla imkân ve yeteneklere sahiptir ve böylece tüm sis
temin yönetim kapasitesini de güçlendirmektedir. 

Mahallî idareler vatandaşlara ilave seçme ve seçilme imkânı sağlamakta, sivil toplum örgütleri 
de dahil olmak üzere onlara daha fazla katılım imkânı vermektedir. Böylece adeta demokrasi için 
eğitim merkezleri işlevini görmektedir. Ayrıca, mahallî politikacılar her gün birlikte oldukları bel
de halkına karşı daha fazla sorumluluk hissetmektedir. 

Ülkemizde Fransız örneğinden etkilenen ilk belediye idaresi Osmanlı taşra yönetiminin mer
keziyetçi yapısına uygun olarak İstanbul'da 1854 yılında kurulmuştur. Geçen zaman içerisinde 
belediyelerle ilgili çok sayıda düzenleme çalışmaları yapılmışsa da en kapsamlı düzenleme Cum
huriyetin kuruluşundan sonra 1930 yılında çıkarılan 1580 sayılı Belediye Kanunudur. Büyükşehir 
belediyelerinin kurulmasına dair 1984 yılında çıkarılan ve yeni bir tür belediye öngören 3030 sayılı 
Kanun dikkate alınmazsa 1580 sayılı kanun belediyelerin kuruluş ve görevlerini düzenleyen temel 
kanun olmaya devam etmektedir. 

Belediyelerimiz, ilk kuruluşundan bu yana amaçlananın aksine mahallî kamu hizmetlerini 
yürütme yetki ve sorumluluğuna sahip yerinden yönetim kuruluşları olarak değil, verilen görevleri 
yerine getiren ve merkezî idarenin uzantısı birimler olarak algılanmışlardır. Bu anlayış belediyenin 
yapılanmasında da kendini göstermiştir. Belediyeler başkan eksenli merkezî bir yapıda teşkilâtlan
mışlar ve bu yapı hep süregelmiştir. Bu durum merkezî idaredeki yetersizliklerin ve diğer sorunların 
mahallî idarelere aynen yansımasına da yol açmıştır. Bu nedenle zaman içinde pek çok mahallî 
nitelikli görev ve hizmet, merkezî idare kuruluşlarına aktarılırken belediyelerin niçin var olduğu 
adeta unutulmuştur. 

Kamu yönetiminde gerçekleştirilen bir çok değişim ve gelişime rağmen aynı çabalar mahallî 
idareler, dolayısıyla belediye yönetimleri konusunda gösterilememiş, bunun sonucunda bu idareler 
kendilerinden beklenen hizmetleri başarıyla yerine getirecek yeterli bir kurumsal yapıya kavuş
turulamamışlardır. Belediyelerin belde halkının kendini yönettiği özerk kurumlar olmaktan ziyade 
bayındırlık, imar ve diğer kentsel hizmetleri karşılayan ve merkezî idareye tâbi kurumlar oldukları 
anlayışı bu kurumların aşırı bir vesayet ve kontrol altında tutulmalarına neden olmuştur. îdari 
vesayet, belediyelerin organları, teşkilâtı, personeli, işlemleri ve bütçesi dahil olmak üzere pek çok 
alanı kapsar duruma gelmiştir. 

1580 sayılı Kanun belediyenin organlarını; belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye 
başkanı olarak düzenlemiş ve encümen için atanmışlar ve seçilmişlerden oluşan karma bir yapı ön
görmüştür. Belediye başkanı ilk dönemler meclis üyeleri arasından seçilmekte iken 1960 sonrası 
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yapılan değişiklerle doğrudan seçilmeye başlamıştır. Belediyenin görevleri sayılarak belirtilmiş, ih
tiyari ve zorunlu görevler olarak ikili bir ayrıma tâbi tutulmuştur. Ayrıca, belediye bütün görevlerini 
yaptıktan sonra belde halkının faydasına olan her türlü teşebbüste bulunacaktır. 

Osmanlı İmparatorluğundan devralınanlarla birlikte 1923'de 436 olan belediye sayısı bugün 
3215'e yükselmiş bulunmaktadır. Bunlardan 16'sı büyükşehir, 65'i il merkez belediyesidir. Yüksek 
nüfus artışı, iç göç ve kalkınma çabaları Türkiye'yi hızlı ve sağlıksız bir kentleşme olgusu ile karşı 
karşıya bırakmıştır. Öyle ki kentleşme, Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana ülkenin toplumsal 
yapısını etkileyen adeta en önemli sosyo-ekonomik değişim gerçeği olarak ortaya çıkmıştır. 

Belediye sınırları içinde yaşayan nüfusun toplam nüfusa oranı 1950'de % 27,5 iken 2000 yılın
da % 78,73'e yükselmiştir. Belediye sınırlan dışında yaşayan nüfusun oransal düşüşü devam etmek
tedir. Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına paralel olarak belediye sınırları içinde yaşayan 
nüfustaki artış trendinin önümüzdeki dönemde de azalarak süreceği ve yaklaşık % 85 civarında is
tikrar kazanacağı tahmin edilmektedir. 

Batılı örneklerin aksine Türkiye'de belediye sayısında sürekli bir artış söz konusudur. Bu artışın 
başlıca sebebi 1930 yılında çıkarılan Belediye Kanununun belediye kurulması için öngörülmüş ol
duğu 2000 sınırının hızlı nüfus artışı karşısında yetersiz kalmasıdır. Yeni kurulan belediyelerle bir
likte belediyelerin ortalama nüfus büyüklüğü de düşmektedir. 2000 yılı Genel Nüfus Sayımı sonuç
larına göre il ve ilçe merkez belediyeleri hariç 340 belediye kurulma sınırı olan 2000 nüfusun altına 
düşmüştür. 2000-5000 arasında nüfusa sahip belediye sayısı 1640 olup, toplam belediye sayısının % 
51'ini oluşturmaktadır. Bu rakamlar 5.000-10.000 arası nüfusa sahip belediye grubu için 558 ve oranı 
% 18'dir. Belediyelerin yaklaşık % 62'sinin nüfusu 5000'in, % 80'inin nüfusu 10.000'in altındadır. 
10.000 nüfusun altındaki 2554 belediye 9,5 milyon civarında nüfusa hizmet sunarken geriye kalan 
645 belediye (büyükşehirler hariç) yaklaşık 44 milyon nüfusa hizmet vermektedir. Ortalama belediye 
büyüklüğünün yaklaşık 16.700 nüfusu kapsadığı ülkemizde 50.000 nüfusun altındaki belediyeler için 
ortalama nüfus büyüklüğü 3.000'civanndadır. Bu durum, özellikle küçük belediyeler göz önüne alın
dığında ciddi bir ölçek sorununu ortaya çıkarmaktadır. Ölçek sorunu, küçük belediyelerde kaynak
ların etkin ve yerinde kullanılmasını engellerken, nüfus yığılması olan büyük kentlerde hizmete olan 
aşırı talebin karşılanamamasının yol açtığı bir kriz durumuna neden olmaktadır. 

Ölçek bakımından küçük belediyelerde yönetim kapasitesinin gelişmediği, bunların gelir
lerinin önemli bir kısmını cari harcamalarda kullandıkları ve hizmetlerin gerektirdiği yatırımları 
yapamadıkları, hatta temel hizmetler için bile yeterli kaynak ayıramadıkları görülmektedir. Bu 
belediyeler, nitelikli ve yetişmiş personel istihdam etmede önemli sıkıntılar yaşamaktadır. 

1580 sayılı Belediye Kanunu belediyenin görevlerini sayarak belirtmiş, ayrıca bu görevlerin 
yerine getirilmesinden sonra halkın faydasına görülen mahallî nitelikli diğer hizmetlerin 
yapılabileceğini öngörmüştür. Ancak daha sonraki dönemde, kaynak tahsislerinin ve kamu hizmet
lerinin merkezileştirilmesi kalkınmanın bir gereği olarak görüldüğünden başlangıçta belediyelere 
verilen pek çok görev ve yetki merkezî idareye aktarılmıştır. Oysa bu görevler belediyelerin sorum
lulukları arasından çıkarılmadığından, aynı hizmeti sunmada birden çok kuruluş yetkili hale gelmiştir. 

Günümüzde, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de belediyeler, diğer mahallî idarelere göre 
daha fazla öne çıkmıştır. Bunda belediyelerin kent yönetimlerinden sorumlu ve gelişmelere daha 
duyarlı olmalarının payı büyüktür. Nüfusun çoğunluğunun hızlı bir şekilde büyük merkezlere taşın
ması, kentlerin endüstri ve kültür merkezleri olarak ortaya çıkması, belediyelerin önem kazan
masına yol açan diğer etkenlerdir. 
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Diğer taraftan, 1580 sayılı Kanunla belediyelere verilen bazı görevlerin, bugün ya bir anlamı 
kalmamış veya belediye çapında uygulama imkânı ortadan kalkmıştır. İktisadî, sosyal ve teknolojik 
gelişmeler, bir yandan birtakım kentsel görevlerin ortadan kalkmasına, diğer yandan çok sayıda 
yeni görev ve hizmet alanının ortaya çıkmasına yol açmıştır. Demokrasinin yaygınlaşması, refah ar
tışı, teknolojik gelişmeler ve demografik yapıdaki değişmeler ihtiyaç ve taleplerin artmasına ve 
çeşitlenmesine neden olmuştur. Liste usulü olarak düzenlenen bir görev yapısında, belediyelerimiz 
yeni görev ve hizmetleri karşılamada sıkıntılar yaşamaktadır. Ayrıca belediyelerin bazı iş ve hizmet
leri kendi aralarında ortaklaşa görmelerini sağlayacak mekanizmalar da yeterince gelişmemiştir. 

Belediyeler, sorumluluklarında bulunan hizmetleri görmek için yeterli kaynaklara da sahip 
değillerdir. Anayasanın 127 nci maddesinde öngörülen mahallî idarelere görevleri ile orantılı gelir 
kaynakları sağlanması hiçbir zaman mümkün olamamıştır. Mahallî idareler toplam olarak 
GSMH'nın yaklaşık % 4,4'ünü kullanmakta, bunun en az yansı merkezî idareden aktarılan kaynak
lardan oluşmaktadır. Çağdaş demokratik ülkelerin çoğunda mahallî idarelerin toplam kamu har
camaları içindeki payı % 50'leri aşarken Türkiye'de bu oran % 20'nin altındadır. Kentleşme ve nüfus 
artışının ürettiği yüksek beklentiyi bu kaynaklarla karşılamak ve etkin hizmet sunmak mümkün 
değildir. Yönetim kapasitesi zayıf ve kurumsal gelişmesi yeterli olmayan belediyeler öz kaynak
larını geliştirmede de başarılı olamamışlardır. 

Belediyelerin mevcut teşkilât ve personel yapısı kentsel hizmetleri karşılamada yetersiz kal
mıştır. Etkin olmayan, katı ve hantal teşkilât yapısı etkili ve verimli hizmet sunmanın önündeki en 
önemli engellerden biridir. Teşkilât yapısından ve mevzuattan kaynaklanan dağınıklık, bürokrasiyi 
ve verimsizliği artırmanın yanında, her alanda değişik sorunlara yol açmaktadır. Personel istih
damında detaylara kadar bütün usuller merkezî idarece belirlenmektedir. Nitelikli ve yetişmiş per
sonelin kaliteli hizmet sunma bakımından taşıdığı önem gözönüne alındığında, belediyelerin içinde 
bulundukları yetersizlik anlaşılacaktır. 

Sonuç olarak ülkemizde belediyeler, mahallî idare özerkliğinin gerektirdiği bağımsız karar al
ma, açıklık ve katılımı sağlama mekanizmalarına sahip olmadıklarından demokratik nitelikleri zayıf 
olan kurumlardır. Anayasanın 127 nci maddesinde "mahallî müşterek" ihtiyaçların mahallî idareler
ce karşılanacağının hükme bağlanmasına karşılık yasal düzenlemelerde bugüne kadar bu ilkeye 
yeterince uyulduğu söylenemez. Bu nedenle, belediyelerimiz bugün yerel kamu hizmetleri alanın
da çağdaş eğilimlerin aksine genel yetkili değillerdir ve gelirleri görevlerini karşılamaktan uzaktır; 
kurumsallaşamamışlardır, yönetim kapasiteleri zayıftır, etkin ve verimli hizmet sunamamaktadır. 

1580 sayılı Belediye Kanunu, çıkarıldığı dönemin şartlarında belediyelerin yetki ve görevleriy
le katılım ve etkinlik, bakımından önemli derecede olumlu hususlar içerse de günümüzdeki yerel
leşme eğilimleri karşısında gerekli açılımların yapılabilmesi için yetersiz kalmaktadır. Kanunun 
dayandığı mahallî idare anlayışı, günümüzün yerel hizmetlerde genel yetkili mahallî idare an
layışından farklıdır. Ayrıca, Belediye Kanunu daha sonra yapılan değişikliklerle bütünlüğünü ve iç 
tutarlılığını kaybetmiştir. Kanun hükümlerinin yaklaşık üçte biri yürürlükten kaldmlmış ve bir o 
kadar da değişiklik ve ekleme yapılmıştır. Dolayısıyla Kanun hükümleri arasında başlangıçta var 
olan bağ ve tutarlılık kaybolmuştur. Çağdaş gelişmelerle de uyumlu olarak yönetimde zihniyet 
değişimi ile birlikte belediyelerin kuruluş ve görevlerine ilişkin mevzuat alt yapısının yenilenmesi 
kaçınılmaz hale gelmiştir. 

Tasarının genel çerçevesi Devletin üniter yapısına, Anayasamızda yer alan idarenin bütünlüğü 
ile idarenin merkezden ve yerinden yönetim esaslarına dayandırılmıştır. Avrupa Yerel Yönetimler 
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Özerklik Şartı ile ülkemizin adaylık sürecinde bulunduğu Avrupa Birliğinin mahallî idarelere iliş
kin genel yaklaşımı da Tasanda dikkate alınan diğer hususlardır. 

Bu düşüncelerin bir sonucu olarak, mahallî idarelerin temel değerleri olan demokrasi, özerklik, 
katılım ve etkinlik ilkeleri Tasarıya yansıtılmaya çalışılmıştır. Yerinden yönetim ilkesinin bir gereği 
olan özerklikten (bu Tasarıda) anlaşılması gereken; mahallî idarelerin kanunlarla verilen görev ve 
hizmetleri kendi organlarının kararıyla ve kendi sorumlulukları altında yerine getirmeleridir. 
Katılım, idarelerin demokratikleştirilmesini; etkinlik ise kamu yönetiminde yaşanan değişime uy
gun olarak etkili, verimli ve hizmet odaklı bir yönetim kurulmasını ifade etmektedir. Verimlilik, et
kinlik ve yönetimin demokratikliği birbiri ile çatışan değil birbirini tamamlayan kavramlardır. 

Tasarı ile getirilen düzenlemeleri dört grupta toplamak mümkündür: 
• Belediyelerin kurulması, görev ve yetkileri, 

• Bu idarelerin organları ve teşkilâtı, 
• Belediye yönetimine ilişkin ilke ve esaslar, 
• Merkezî idare ile belediyeler arasındaki ilişkiler. 

Merkezî idare ile mahallî idareler arasındaki ilişkilerden söz edildiği zaman görev, yetki ve 
kaynakların bölüşümü ile özerklik ve idarî vesayet akla gelen ilk konulardır. Tasarıda, kamu 
yönetiminin bir parçası olan belediyeler, mahallî idarelerin kuruluş ve görevleriyle yetkilerinin 
yerinden yönetim esasına uygun olarak kanunla düzenleneceğini öngören Anayasa hükmüne uygun 
şekilde ele alınmıştır. Belediye organlarının meclis, encümen ve başkandan oluşan geleneksel üçlü 
yapısı korunmuş, belediye encümeninin karar organı değil yürütme organı olması öngörülmüştür. 

Mahallî idareler alanında çağdaş eğilimlerden biri yerel nitelikli görev ve hizmetler bakımın
dan bu idarelerin genel yetkili olmaları, diğeri etkinlik sağlamak amacıyla mahallî idare sayılarının 
azaltılmasıdır. Görev bölüşümü dendiği zaman merkezî idare ile mahallî idareler arasındaki görev 
bölüşümü ilk akla gelen konu olmakla birlikte, mahallî idarelerin kendi aralarındaki görev 
bölüşümü de büyük önem taşımaktadır. Tasanda bazı istisnalarla belediyelerin mahallî müşterek 
hizmetler bakımından kendi sınırları içinde genel yetkili olmaları öngörülmektedir. Genel yetkililik, 
kanunların yasaklamadığı veya başka bir kuruluşa vermediği bütün yerel hizmetler hakkında mahal
lî idarelerin görevli ve yetkili olmaları anlamına gelmektedir. Bu, ülkemizin kabul ettiği Avrupa 
Yerel Yönetimler Özerklik Şartının ve Anayasanın 127 nci maddesinde mahallî idarelerin görev ve 
yetkilerinin belirlenmesinde ölçüt olarak belirtilen "mahallî müşterek ihtiyaç" kavramının gerekli 
kıldığı bir ilkedir. 

Tasarı ile özerk bir mahallî idarenin gereği olarak belediyeler üzerindeki idarî vesayet uy
gulamalarının çoğuna son verilirken idarenin bütünlüğünü ve hukuka uygunluğu sağlayacak 
mekanizmalar da öngörülmektedir. 

Belediyelerin yeniden yapılandırılmasında Tasarı ile getirilen hükümlerden bir kısmı da bu 
idarelerin daha demokratik, katılımcı ve saydam hale getirilmesine ilişkindir. Vatandaşların 
yönetime katılma talebi ile kamu hizmetlerinin etkin sunulması arasında yakın bir ilişki söz 
konusudur. Tasarıda mahalle yönetiminin, mahalle halkı ile belediye arasındaki ilişkilerin geliştiril
mesinde ve sorunların belediyeye aktarılmasında önemli bir rol oynamasını sağlayacak düzen
lemeler getirilmektedir. 1580 sayılı Kanunda da yer alan hemşehri hak ve yükümlülüklerinin kap
samı ve niteliği genişletilerek hemşehriliğe daha aktif ve katılımcı bir özellik kazandırılmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 616) 



— 6 — 

Hizmetlerin vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulması öngörülerek 
belediye yönetimlerinin daha demokratik ve vatandaş odaklı bir anlayışı benimseyecekleri düşünül
müştür. Katılıma ilişkin yeniliklerin başında belediye meclislerine ve ihtisas komisyonlarına 
katılıma ve görüş bildirilmesine ilişkin düzenlemeler bulunmaktadır. Belediye meclisi kararlan uy
gun yollarla halka duyurulacaktır. Belediyenin desteği ile toplanacak kent konseyleri herkesin 
görüşünü açıklama imkânı bulduğu bir platform olacaktır. Konsey kararlarının belediye meclisinin 
ilk toplantısında değerlendirileceğinin öngörülmesi belediye yönetimine katılmanın başka bir 
boyutunu oluşturacaktır. Tasarının, kimi belediye hizmetlerinde gönüllülerin çalıştırılmasına imkân 
veren maddesinin de, belediyelerin yurttaş taleplerine karşı daha duyarlı olmasına ve halkla 
belediyenin yakınlaşmasına yardımcı olacağı düşünülmektedir. 

Bu Tasarı ile öngörülen düzenlemelerin temel amaçlarından biri de belediyelerde etkili ve 
verimli bir yönetim kurmaktır. Belediyeler, temel hedeflerini ve bu hedeflere ulaşmak için gerçek
leştirecekleri faaliyetleri kapsayacak şekilde beş yıllık stratejik plan yapacaklardır. Yıllık çalışma 
programlarıyla, bütçelerini ve performans ölçütlerini bu plana göre oluşturacaklardır. Böylece 
geleceğe dönük politikalar oluşturarak sorunlara uzun vadeli çözümler getirecek ve sonuç odaklı bir 
anlayışa sahip olacaklardır. 

Belediyeler bir kamu kuruluşu olarak mevzuat uyarınca bir çok iş ve hizmeti serbest piyasada 
gördürme imkânlarına zaten sahiptir. İmtiyaz verme veya yap-işlet-devret modeliyle bazı iş ve hiz
metleri yaptırma yanında Tasarıyla yapılan düzenlemelere göre belediyeler bir çok iş ve hizmetler 
bakımından yaptırma veya işlettirme yöntemlerini kullanmaya da yetkili olacaklardır. Belediyeler 
ayrıca diğer kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapabilecekler; bazı 
hizmetlerin gördürülmesinde gönüllülük yöntemlerini uygulayacaklardır. Bu alternatif hizmet sun
ma yolları sayesinde belediyelerin iş görme yöntemleri çeşitlendirilerek etkinliğin sağlanmasına 
katkıda bulunulacaktır. Performans değerlendirmesine ve stratejik yönetime uygun bir istihdam 
politikası öngörülmesi ve esnek teşkilâtlanmaya imkân verilmesi, belediyelerde etkin bir yönetim 
kurulması için Tasarıyla getirilen diğer düzenlemelerdir. Hizmetlerin sunumunda verimlilik ve et
kinliği sağlamak için yerindenlik ve ihtiyaca uygunluk gözetilecek ve mahallî idareler arasında 
rekabetçi bir anlayış hâkim olacaktır. 

Tasarıyla düzenlenen ve birkaç örneği yukarıda belirtilen hükümlerle belediye yönetimleri 
katılımcı bir yapı kazanacak ve demokratik nitelikleri artacaktır. Ayrıca belediye yönetimi ile belde 
halkı arasında güven duygusu oluşması, halkın yerel hizmetlere sahip çıkması ve belediye 
yönetimine katılması mümkün olabilecektir. 

Tasarı kanunlaştığında belediye idaresi ile belde halkı arasında sürekli işbirliği, dayanışma ve 
karşılıklı güven artacaktır. Belediyeler, idarenin bütünlüğüne uygun görev yapan; güvenilir ve ön
görülebilir; açık ve saydam; hesap verme yükümlüğü olan; verimli, etkin ve kaliteli hizmet sunan 
bir yapıya kavuşacaklar, demokratik değerlerin yaygınlaşmasına ve refahın artmasına katkıda 
bulunacaklardır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. - Madde, Kanunun amacının belediyelerin hukukî statüsünün düzenlenmesi; 
kuruluşu, organları, yönetimi, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarının açıklan
ması olduğunu belirtmektedir. 

Madde 2. - Kanun, belediyeleri kapsamaktadır. 
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Madde 3. - Kanunun daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla metinde geçen bazı kavramlar 
açıklanmaktadır. 

Belediyenin tanımında geçen idari ve malî özerklik kavramı sınırsız bir özerkliği kapsamamak
tadır. Belediyelerin, Anayasanın 127 nci maddesinde ve diğer kanunlarda öngörülen esas ve sınır
lar çerçevesinde mahallî müşterek ihtiyaçların karşılanması hususunda, karar organının alacağı 
kararla harekete geçebilen, harcama yapabilen, borçlanabilen ve her türlü hukukî ehliyete sahip bir 
kamu tüzel kişisi olduğunda hiçbir kuşku bulunmamaktadır. 

İdarî ve malî özerklik, Anayasanın 123 üncü maddesinde düzenlenen idarenin bütünlüğü il
kesini ortadan kaldıracak veya zayıflatacak şekilde yorumlanamaz. Söz konusu kavramlar, mahallî 
idarelerin, mahallî müşterek ihtiyaçları karşılamak amacıyla yetkili organlarının kararı ile kanunlara 
uygun olarak serbestçe karar alma, teşkilâtlanma, personel istihdamı, borçlanma ve benzeri alanlar
daki yetkilerini ifade etmektedir. 

Ayrıca, maddede belediyenin organları ile belde ve mahalle tanımları yapılmaktadır. 
Madde 4. - Belediye kurulmasında uygulanan nüfus şartı 2.000'den 5.000'e çıkarılmak suretiy

le belediyelerde belirli bir ölçek büyüklüğü sağlanmaktadır. Belediyenin kuruluşunda öngörülen 
nüfus ölçeğinin büyütülmesi hizmetlerin etkili, verimli ve ekonomik bir şekilde yürütülmesini sağ
layacak böylece kaynak israfı da önlenecektir. 

Yeni kurulacak bir belediyenin bir başka belediyenin meskun sahalarına 5.000 metreden daha 
yakın olamayacağı hüküm altına alınarak iç içe girmiş, adeta cadde ve sokakların birbirinden ayır
dığı belediye kurulmasına son verilmektedir. Bu uygulama, vatandaşların hizmet talep edeceği 
belediye veya aksayan hizmetlerin hesabını soracağı yetkilileri doğrudan tanımasına; belediye hiz
metlerinin etkili, verimli ve ekonomik olarak, koordinasyon içerisinde yürütülmesine imkân sağ
layacaktır. Ayrıca, içme ve kullanma suyu havzalarıyla sit ve diğer koruma alanlarında belediye 
kurulması yasaklanmak suretiyle bu alanların daha etkin bir şekilde korunması amaçlanmaktadır. 

Köylerin veya köy kısımlarının birleşerek belediye kurabilmeleri için, bu yerlerin belediye 
merkezî olarak kabul edilecek yere olan mesafeleri 500 metreden 1.000 metreye çıkarılarak 
belediyelerin belirli bir alan büyüklüğünü kapsaması ve bir anlamda şehirleşme teşvik edilmektedir. 
Yerleşim yerleri arasındaki mesafenin kuş uçuşu olarak ölçüleceği belirtilerek muhtemel karışıklık
lar önlenmektedir. 

Belediye kurulmasında, 1580 sayılı Belediye Kanununda öngörülen usul basitleştirilmiş ve 
herkesin anlayabileceği şekilde yeniden belirlenmiştir. 

Bunlara ilave olarak, doğal afetler, göç ve benzeri sebeplerle oluşturulan ve nüfusları 5000'den 
fazla olan yerleşim yerlerinde, İçişleri Bakanlığının teklifi ve müşterek kararname ile belediye 
kurulması imkânı getirilmektedir. 

Madde 5. - Belediye sınırlarının tespitindeki karmaşık ve uzun usul basitleştirilmektedir. 
Madde 6. - Belediye sınırlarının kesinleşmesi ile ilgili olarak 1580 sayılı Belediye Kanununda 

öngörülen 80.000'den az nüfuslu yerlerde ilçe idare kurulunun görüşü ve il idare kurulunun onayı; 
80.000'den fazla nüfuslu yerlerde il idare kurulunun görüşü, valiliğin teklifi ve İçişleri Bakanlığının 
onayı şeklindeki usulden vazgeçilmektedir. 

Yeni düzenlemeyle belediye sınırları, belediye meclisinin kararı ve valinin onayı ile kesinleş
mektedir. İlçe içindeki belediyelerin sınırlarının tespitinde kaymakamın görüşünün alınması da ön
görülmektedir. 
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Kesinleşen sınırların valilikçe yerinde uygulanmak suretiyle taraflara tebliği ve bu durumun bir 
tutanakla tespitinin yapılması da öngörülerek muhtemel uyuşmazlıkların önüne geçilmesi amaçlan
maktadır. 

Yeni sınır tespitine ilişkin olarak yapılan düzenlemeyle mevcuda göre daha basit ve uy
gulanabilir nitelikler taşıyan bir sistem öngörülmüştür. 

Madde 7. - Belediye sınırlarının onaylanmasında öngörülen usul, sınır uyuşmazlıklarının 
çözümünde de esas alınmak suretiyle, prosedür basit ve hızlı bir şekilde uygulanabilir hale getiril
mektedir. 

Madde 8. - Bir beldenin tamamının veya bazı kısımlarının komşu bir belde ile birleşmesi, köy
lerin veya köy kısımlarının komşu bir beldenin yerleşim yeri ile birleşmesi durumlarında uygulanan 
birleşme ve ayrılma usul ve esasları basitleştirilmektedir. 

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartının 5 inci maddesinde öngörülen sınır değişikliklerin
de belde halkına önceden danışılması şartına istinaden, birleşmek isteyen belde veya belde kısım
ları ile köy veya köy kısımlarında halkın oyuna başvurulması ve yapılan oylamanın sonucuna göre 
dosyanın, valilikçe iltihak olunacak belediyeye gönderilmesi, birleşmenin, belediye meclisinin otuz 
gün içerisinde vereceği karar ile gerçekleşmesi öngörülmektedir. Belediye meclisi birleşme talebini 
reddettiği takdirde, kararın tebliğinden itibaren onbeş gün içinde talep sahiplerinin yapacakları itiraz 
üzerine, dosya, İçişleri Bakanlığınca karara bağlanmak üzere valinin görüşüyle birlikte Danıştaya 
gönderilecek ve talep hakkında, Damştayın bildireceği görüşten sonra 4 üncü maddedeki usule göre 
işlem tamamlanacaktır. 

Birinci fıkranın (b) bendine göre yapılan birleşme ve ayrılmalarda esas belde nüfusunun 
kuruluş şartı olan 5.000'den aşağı düşmemesi gerekmektedir. 

Ayrıca, birleşme ve ayrılmalarda idareler arasındaki personel, kadro, taşınır ve taşınmaz mal, 
hak ve borçların devrine ilişkin ayrıntılı düzenlemelerin yapılması konusunda İçişleri Bakanlığına 
yönetmelik çıkarma yetkisi verilerek uygulamada karşılaşılabilecek sorunların çözümü amaçlan
maktadır. 

Madde 9. - Mahalle yönetimi yeniden düzenlenerek mahallenin ihtiyaçlarının tespitinde katılım
cı bir anlayış benimsenmekte, mahallenin ve muhtarlığın ihtiyaçlarının mahalle halkının talepleri de 
dikkate alınmak suretiyle belediyelerce imkânlar ölçüsünde karşılanması öngörülmektedir. 

Mahalle muhtarının görev ve yetkileri yeniden tanımlanarak daha aktif hale getirilmesi ve 
mahalle yönetiminin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. 

Mahalle kurulmasına ilişkin usul ve esaslar basitleştirilmiştir. Mahallenin belediye meclisinin 
kararı ve valinin onayı ile kurulması sağlanmaktadır. İlçelerde mahalle kurulmasına dair işlemlerde 
kaymakamın görüşünü alması esası benimsenmiştir. 

Madde 10. - 1580 sayılı Belediye Kanununda, belde adının değiştirilmesine ilişkin olarak 
getirilen belediye meclisinin ve vilayet idare heyetinin kararı, Damştayın görüşü ve Bakanlar 
Kurulunun kararı şeklindeki usul basitleştirilmekte ve belde adının belediye meclisi üye tam 
sayısının dörtte üç çoğunluğunun kararı, valinin görüşü ve İçişleri Bakanlığının onayı ile değiştiril
mesi öngörülmektedir. 

Madde 11. - 1930 yılından beri yürürlükte olan 1580 sayılı Belediye Kanununda belediye tüzel 
kişiliğinin hangi hallerde sona ereceğine dair açık bir düzenleme bulunmamakta idi. Bu nedenle, 
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nüfusu 2.000' in altına düşerek kuruluş şartlarını kaybeden bir çok belediye varlığını sürdürmüş ve 
bunun neticesinde kaynaklar verimsiz bir şekilde kullanılmış, bu belediyeler görevlerini yapmakta 
acze düşmüş, çarpık kentleşme ve gecekondulaşma ciddi boyutlara ulaşmıştır. Nüfusu 2.000'in al
tına düşen belediyelerin, usulde paralellik ilkesi gereği kuruluş işlemlerindeki usule uygun olarak 
tersine işlemle kapatılabileceği düşünülse de bu yol hükümetlerce işletilememiştir. 

Denizli ve Hatay illerimizde olduğu gibi bir çok belediye cadde ve sokaklarla birbirinden ay
rılmış, görev ve yetkilerin kullanımı ile hizmetlerin sunumunda karmaşa yaşanmış, vatandaşlar kar
şılaştıktan sorunlarla ilgili olarak hangi belediyeye başvuracaklarını şaşırmış, imar denetimleri ve 
kaçak yapılaşma ile mücadele yeterince yapılamamış ve kentlerimiz hızla gecekondulaşmıştır. 

Bu madde ile nüfusu 2000'in altına düşen belediyelerin tüzel kişiliğinin, Danıştayın görüşü 
alınarak İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine müşterek kararname ile sona erdirilmesi imkânı getiril
mektedir. 

Ayrıca, bağlı olduğu il veya ilçe belediyesi ile nüfusu 50.000'in üzerinde olan bir başka 
belediyenin sınırına 5.000 metreden daha yakın hale gelen belediye ve köylerin; genel imar düzeni 
veya temel alt yapı hizmetlerinin gerekli kılması durumunda, yine Danıştayın görüşü alınarak İçiş
leri Bakanlığının teklifi üzerine müşterek kararname ile tüzel kişiliklerinin sona erdirilerek ilgili 
belediyeye katılması öngörülmektedir. 

Madde ile, belediye kuruluşu için 4 üncü maddede öngörülen 5.000 nüfus şartıyla tutarlılık 
sağlanmakta, bununla birlikte sadece nüfusu 2.000'in altına düşen belediyelerin kapatılması ön
görülmekte, dolayısıyla nüfusu 2000-5000 arasındaki belediyelerin tüzel kişiliklerini devam ettir
melerine imkân verilmektedir. 

Madde 12. - Belediye kurulması, kurulu bir belediyeye katılma veya belediye tüzel kişiliğinin 
sona erdirilmesine dair kararların uygulanma zamanı ve seçimlerin bu yerlerin yeni durumlarına 
göre yapılması hususu düzenlenmektedir. 

Madde 13. - Hemşehri hukuku, katılımı ve açıklığı sağlayacak şekilde yeniden düzenlenerek 
hemşehrilerin belediye kararlarına katılmaları ve hizmetlerden yararlanmalarına ilişkin yeni esaslar 
benimsenmiştir. 

Bu madde ile 1580 sayılı Kanundan farklı olarak hemşehrilerin haklarının yanısıra sorumluluk
ları ve ödevleri de düzenlenerek, belediyenin kanunlara dayanarak verdiği emirlere uyma ve 
belediye vergi, resim, harç ve aidatlarını ödeme yükümlülüğü getirilmektedir. 

Madde 14. - Anayasanın 127 nci maddesine göre mahallî idarelerin görev ve yetki alanı mahal
lî müşterek ihtiyaçlardır. Anayasanın anılan maddesi ile Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartının 
"Özerk Yerel Yönetimin Kapsamı" başlıklı 4 üncü maddesinde öngörülen ilkelere ve çağdaş mahal
lî idare vizyonuna uygun olarak belediyelerin görev ve sorumlulukları yeniden düzenlenmektedir. 

Maddede, belediyelerin görev ve yetkileri tek tek sayılmak yerine hizmet alanları sayılmış ve 
kanunlarla açıkça başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen "mahallî müşterek" nitelikteki 
her türlü görev ve hizmetin belediyelerce yapılması esası benimsenmiştir. 

Yeni kamu yönetimi anlayışında, mahallî idarelerin görev ve sorumluluk alanlarına giren 
konularda çıkarılacak tüzük, yönetmelik ve benzeri düzenlemelerde, mahallî idarelerin yetkilerini 
kısıtlayıcı, mahallî hizmetleri zayıflatıcı ve yerinden yönetim ilkesine aykırı düzenleme 
yapılamaması esası benimsenerek merkezî hükümetin kanunlar dışındaki düzenlemelerle 
belediyelerin görevlerine müdahalesi önlenmektedir. 
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Belediyelerin, asli görevlerinin yanında, okul öncesi eğitim kurumlan açabileceği; Devlete ait 
her derecedeki okul binalarını yapabileceği veya bunların bakım ve onarımları ile her türlü araç, 
gereç ve malzeme ihtiyacını karşılayabileceği; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabileceği ve iş
letebileceği; özürlü, yaşlı ve düşkünlerin kolayca hizmet almasını kolaylaştıran tedbirler alacağı ön
görülmektedir. 

Madde 15. - Kamu tüzel kişisi olarak belediyelerin sahip olduğu yetkiler ve imtiyazlar sayıl
mıştır. 

Madde 16. - Kamu tüzel kişisi olarak belediyelerin yararlanacağı muafiyetler belirlenmiştir. 
Madde 17. - Belediye meclisinin, belediyenin karar organı olduğu ve üyelerinin kanunlarda ön

görülen usullere uygun olarak seçileceği; mahalle muhtarlarının kendi aralarından seçecekleri tem
silciler ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, üniversiteler ve sendikalar ile gün
demdeki konularla ilgili sivil toplum örgütleri temsilcilerinin meclis ve ihtisas komisyonu toplan
tılarına katılarak oy hakkı olmaksızın görüşlerini belirtebilecekleri hükme bağlanmaktadır. 

Yeni kamu yönetimi anlayışına uygun olarak meclis çalışmalarında katılımcılık, saydamlık, 
hesap verebilirlik, hizmetten yararlananların ihtiyacına odaklılık, sivil toplum örgütlerinin 
önerilerinden yararlanma ve halkın bilgi edinme hakkını kullanması düşüncelerini hayata geçirecek 
bir sistem kurulması öngörülmüştür. 

Madde 18. - Belediye meclisinin görev ve yetkileri maddeler halinde sayılarak belediyelerin 
karar organının meclis olduğu vurgulanmaktadır. 

Madde 19. - Belediyelerde, meclis birinci ve ikinci başkan vekiliyle kâtip üyelerden oluşan 
meclis başkanlık divanının oluşumu ve seçimleri yeni esaslara bağlanmaktadır. İlk iki yıl için 
seçilenlerin görev süresi iki yıl, ikinci dönem için seçilenlerin görev süresi ise mahallî idareler 
seçimlerine kadar devam edecektir. Başkanlık divanı üyeleri meclis üyeleri arasından gizli oyla 
seçilmektedir. 

Madde 20. - 1580 sayılı Kanunda öngörülen ve yılda üç defa yapılan olağan ve belirli şartların 
gerçekleşmesiyle yapılacak olağanüstü toplantı sisteminden vazgeçilerek, meclisin her ay olağan 
olarak toplanması öngörülmektedir. Yapılan değişiklik ile mahallî hizmetlerin katılımcı ve şeffaf bir 
anlayışla yürütülmesi ve meclis denetiminin daha etkin şekilde yapılması amaçlanmaktadır. 

Belediye meclislerinin her ay toplanması sebebiyle olağanüstü toplantı yapılmasına gerek kal
madığından olağanüstü toplantı sistemine son verilmektedir. 

Mahallî hizmetler ile ilgili olarak alınacak kararların halkın çıkarları doğrultusunda alınması ve 
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartına uygunluğu sağlama açısından meclislerin sık sık toplan
ması ve mahallî hizmetleri kendi içerisinde müzakere etmesinde fayda görülmektedir. 

Ayrıca, belediye meclisinin toplantı ve kararlarının aleni olduğu, kararların halka duyurulacağı 
öngörülmüştür. Yönetimde açıklık ilkesinin bir gereği olarak 1580 sayılı Kanunda var olan "Gizli 
toplantı" kavramı yerine "Kapalı toplantı" kavramı getirilerek bu toplantıların başkanın veya üyeler
den herhangi birinin gerekçeli teklifi üzerine, toplantıya katılanların üçte iki çoğunluğunun kararıy
la yapılabileceği öngörülmektedir. 

Madde 21. - Belediye meclisinin gündemi, belediye başkanı tarafından düzenlenmektedir. 
Gündemin meclis üyelerine en az üç gün önceden bildirilmesi ve ilanı öngörülerek meclis 
üyelerinin görüşmelere etkin ve hazırlıklı olarak katılmalarına imkân verilmektedir. 

Ayrıca, belediye meclis üyelerinin de gündemin belirlenmesi konusunda söz sahibi olmaları 
sağlanarak katılımcı bir yöntem öngörülmekte ve başkan dışındaki üyelere de halkın dilek ve 
şikayetlerini meclis gündemine getirme imkânı tanınmaktadır. 
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Madde 22. - Belediye meclisinin üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanması ve katılan
ların çoğunluğuyla karar vermesi öngörülerek meclisin karar vermesi kolaylaştırılmaktadır. Ancak, 
meclisin bir konuda karar alabilmesi için gerekli olan sayı, üye tam sayısının dörtte birinden az 
olamayacaktır. Karar alma mekanizmasında bu şekilde bir baraj konulmak suretiyle kararların belir
li bir katılım düzeyi ile alınması öngörülerek yönetimde meşruiyet ilkesi gözetilmektedir. 

Oylamada eşitlik çıkması halinde başkanının bulunduğu tarafın çoğunluk sayılacağı hükme 
bağlanarak çözümsüzlük ve meclisin kilitlenmesi önlenmektedir. Gizli oylamada eşitlik çıkması 
durumunda ise doğal olarak oylamanın tekrarlanması, yapılacak yeni oylamada da eşitliğin bozul
maması durumunda yine meclisin kilitlenmesini önlemek maksadıyla kur'a çekilerek karar veril
mesi sağlanmaktadır. 

Maddedeki "Meclis toplantılarında toplantı yeter sayısı olan salt çoğunluk sağlanamadığı tak
dirde, başkan, gün ve saatini tespit ederek en geç üç gün içinde toplanmak üzere meclisi tatil eder. 
Gelecek toplantı, hazır bulunan üyelerle yapılır." hükmüyle meclisin karar alma sürecinin kesintisiz 
olarak işlemesi öngörülmüştür. 

Gizli oy kullanmaya fizikî bakımdan engeli bulunan herhangi bir üyenin, meclis üyeleri arasın
dan tayin edeceği vekil eliyle oyunu kullanmasına imkân sağlanmaktadır. 

Madde ile oylama usulleri de düzenlenerek oylamanın gizli, işaretle veya ad okunarak 
yapılabileceği hüküm altına alınmış, katılımı arttırmak ve üyelerin bilgi sahibi olmasını sağlamak 
maksadıyla gelecek toplantıda meclis kararlarının meclis üyelerinin bilgisine sunulması sistemi 
getirilmektedir. 

Madde 23. - Madde ile 1580 sayılı Belediye Kanununda belediye meclisi kararlarının kesinleş
mesi için öngörülen onay sistemine son verilerek yeni yöntem benimsenmiştir. Belediye başkanı, 
hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarının bir daha görüşülmesini isteyebilecek, buna gerek gör
memesi durumunda karar kendiliğinden kesinleşecektir. Belediye başkanınca tekrar görüşülmesi is
tenen herhangi bir karar, belediye meclisinde üye tam sayısının salt çoğunluğuyla kabul edildiği tak
dirde kesinleşmektedir. Belediye başkanı, bu şekilde kesinleşen kararların iptali ve yürütülmesinin 
durdurulması için on gün içinde idarî yargı mercilerine başvurabilmektedir. 

Belediye başkanından ayrı olarak ilde vali ve ilçede kaymakama hukuka aykırı gördüğü mec
lis kararı aleyhine yargı merciine başvurma yetkisi verilmektedir. Yeni getirilen sistem ile 
belediyeler üzerinde uygulanan önemli vesayet uygulamalarından birisi olan meclis kararlarının 
mülki idare amirlerince onayından vazgeçilmekte sadece bu kararların anılan makamlara gönderil
mesi öngörülmektedir. 

Madde ile getirilen bir başka yenilik de meclis kararlarının özetlerinin toplantıyı izleyen en geç 
yedi gün içinde halka duyurulmasıdır. Kararların halka duyurulması yoluyla ülkemizde eksikliği 
hissedilen kamuoyu denetiminin etkinleştirilmesi ve halkın yönetime katılmasının özendirilmesi 
amaçlanmaktadır. 

Madde 24. - İhtisas komisyonları yeniden düzenlenerek bir taraftan toplumsal birikimin 
belediyelerimize yansıtılması, diğer taraftan katılımın artırılması ve bu komisyonların etkililiğini 
sağlayacak bir yapıya kavuşturulması amaçlanmıştır. İhtisas komisyonları yoluyla kararların tar
tışılarak alınması, kararların mecliste görüşülmeden önce komisyonlarda olgunlaştırılması ve ilgili 
sivil toplum örgütlerinin görüşlerinin alınması sağlanmaktadır. 

Ülkemizde imara ilişkin sorunların önem ve önceliğini koruduğu gözönünde bulundurularak 
nüfusu 50.000'in üzerindeki belediyelerde imar komisyonlarının kurulması zorunlu hale getiril
mektedir. Diğer komisyonların çalışma süreleri meclisin toplantı süresiyle sınırlı olmasına rağmen 
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aynı düşünceyle imar komisyonunun çalışmaları süreye tâbi tutulmamış ve havale edilen işlerin, bir 
ay içinde sonuçlandırması öngörülerek işlerin aylarca sürüncemede kalmasının önlenmesi hedeflen
miştir. Ayrıca, komisyonların etkin ve verimli çalışmalarını temin için uzman kişilerden de fay
dalanma imkânı getirilerek kararların daha sağlıklı olarak alınması amaçlanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarının çalışma sisteminde olduğu gibi ihtisas komis
yonlarının görev alanına giren işlerin ilgili komisyonda görüşüldükten sonra belediye meclisinde 
karara bağlanması sistemi getirilmek suretiyle meclis üyelerinin kararlara etkin bir şekilde katılımı 
da sağlanmaktadır. 

Meclis kararlarında olduğu gibi komisyon raporlarının halka duyurulması ve isteyenlere 
belediye meclisince tespit edilecek bedel karşılığında verilmesi öngörülerek halkın denetimi amaç
lanmaktadır. 

Madde 25. - Bu Kanun ile getirilen en önemli yeniliklerden biri de nüfusu 10.000'in üzerindeki 
belediyelerde, bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerin denetimini yapmak üzere 
denetim komisyonu kurulmasıdır. Böylece, meclis üyelerinin özel idare işleriyle ilgili olarak daha 
iyi bilgi edinmeleri ve bunun sonucunda elde edilen verilerle meclisin bilgi edinme ve denetim yol
larının daha etkili bir şekilde işletilmesi de mümkün olabilecektir. 

Komisyon belediye binası içinde belediye başkanı tarafından tayin edilen yerde çalışır ve çalış
malarında uzman kişi ve kuruluşlardan yararlanabileceği gibi kamu kuruluşları personelinden de 
faydalanabilir. 

Madde 26. - Belediye meclisinin, faaliyet raporunu değerlendirme, denetim komisyonu, soru, 
genel görüşme ve gensoru yoluyla bilgi edinme ve denetim yetkisini kullanmasının şartları düzen
lenmiş ve faaliyet raporunun reddedilmesi durumunda uygulanacak prosedür belirlenmiştir. 

Madde 27. - Belediye başkanı ve meclis üyelerinin kendileriyle veya ikinci derece dahil kan ve 
kayın hısımlanyla ilgili işlerin görüşüldüğü meclis toplantılarına katılamayacakları hüküm altına alın
mak suretiyle meclis kararlarının objektif ve tarafsız bir şekilde alınmasına imkân sağlanmaktadır. 

Madde 28. - Belediye başkanı ve belediye meclis üyelerinin, görevleri süresince ve görev
lerinin sona ermesinden itibaren üç yıl süreyle belediye ve bağlı kuruluşlarından doğrudan veya 
dolaylı olarak iş alamaması, belediye nezdinde komisyonculuk ve temsilcilik yapamaması hükme 
bağlanarak nüfuz istismarının önlenmesi amaçlanmaktadır. 

Madde 29. - Belediye meclisi üyeliğinin sona erme halleri düzenlenmektedir. 
Madde 30. - Bu Tasan ile getirilen yeniliklerden biri de belediye meclisinin feshini gerektiren 

sebeplerin sınırlandınlmasıdır. Böylece serbest seçimle oluşan belediye meclislerine rahat çalışma 
ortamının sağlanmasına öncelik verilmiştir. 

Madde 31.- Belediye meclisinin herhangi bir sebeple görevini yapamaz duruma gelmesi hâlin
de; yedek üyelerin getirilmesinden sonra meclis üye tam sayısının yarıdan aşağı düşmesi, Danıştay 
tarafından feshi veya meclis toplantılarının ertelenmesi, İçişleri Bakanı tarafından geçici olarak 
görevden uzaklaştırılması hallerinde, meclis çalışabilir duruma gelinceye veya yeni meclis seçimi 
yapılıncaya kadar, meclis görevinin belediye encümeni tarafından yürütülmesi öngörülmek suretiy
le belediye hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesine imkân sağlanmaktadır. 

Madde 32. - Belediyenin karar organı olarak önemli görev ve sorumluluklar verilen belediye 
meclisinin üyelerine, İçişleri Bakanlığınca belirlenecek üst sınırları aşmamak şartıyla, meclislerce 
belirlenecek miktarda huzur hakkı verilmesi imkânı getirilmektedir. Ayrıca meclis üyelerinin has
talık izinleri ve mazeret izinleri konusundaki boşluk doldurularak yeni esaslara bağlanmaktadır. 
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Madde 33. - Belediye encümeni, Kanunda öngörülen belediye teşkilât yapısına uygun olarak 
yeniden düzenlenmektedir. Yeni düzenlemeyle encümen idarî bir organ olarak düzenlenmekte; en
cümenin uzmanlık niteliği güçlendirilerek yürütmeye ilişkin daha dinamik bir karar alma mekaniz
ması öngörülmektedir. Ayrıca, belediye meclisince seçilmiş üyelerin de encümene katılması sağ
lanarak katılım ilkesinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. 

Madde 34. - Encümenin görev ve yetkileri yeniden düzenlenerek yürütme organı olma niteliği 
daha netleştirilmekte ve belediye meclisine ilişkin hükümlerle tutarlılık içinde, 1580 sayılı Kanun
la öngörülen meclis yerine karar alma yetkisi tümüyle kaldırılmaktadır. Sonuç olarak karar organı 
olan meclis ile yürütme organı olan encümen arasındaki ayırım netleştirilmiştir. 

Madde 35. - Encümenin haftada birden az olmamak üzere önceden belirlenen gün ve saatte 
toplanması, belediye başkanının acil durumlarda encümeni toplantıya çağırması, encümenin üye 
tam sayısının çoğunluğuyla toplanması ve katılanların çoğunluğuyla karar alması, çekimser oy kul
lanılamaması, encümen gündeminin hazırlanması ve encümende belediye başkanı tarafından havale 
edilmeyen konuların görüşülememesi gibi hususlar düzenlenmiştir. Ayrıca, encümene havale edilen 
konuların bir hafta içinde görüşülerek karara bağlanması zorunluluğu getirilerek sorunların sürün
cemede bırakılması önlenmektedir. 

Madde 36. - Encümen üyelerinin ödenekleri katsayı sistemine bağlanarak yeniden düzenlen
mektedir. Böylece, ödenekler konusunda da bir standart sağlanmaktadır. 

Madde 37. - Belediye idaresinin başı olarak belediye başkanının hukukî statüsü tanımlanmak
tadır. 

Düzenleme ihtiyaç duyulan bazı yenilikleri de içermektedir. Belediye başkanı hakkında 
düşürülme karan verildiği taktirde bir sonraki seçimde aday olamaması bunlardan birisidir. Keza 
belediye başkanlarının profesyonel spor klüplerinde başkanlık veya yöneticilik yapması engellen
mek suretiyle sadece başkanlık görevine yoğunlaşmalan amaçlanmaktadır. 

Madde 38. - Belediye başkanının görev ve yetkileri, Tasan ile öngörülen diğer hükümlere uy
gun olarak ayrıntılı şekilde yeniden düzenlenmektedir. 

Madde 39. - Belediye başkanlarının ödenekleri konusundaki belirsizlik giderilerek başkan 
ödeneği, belediyelerin nüfus gruplarına göre katsayı sistemine bağlanarak başkanlar için günün 
şartlanna uygun adil ve dengeli bir ücret sistemi kurulmaktadır. 

Aynca, belediye başkanının hastalık nedeniyle veya görevli ve izinli ayrılışlarında ödeneğinin 
ödenmesi; sosyal hakları ve belediye başkanlığına seçilenlerin sosyal güvenlik kurumlanyla iliş-
kilendirilmesi ve emekliliklerine açıklık getirilmektedir. 

Madde 40. - Belediye başkan vekilinin seçilmesi, yetkileri ve başkan vekili ödeneği yeniden 
düzenlenmektedir. 

Madde 41. - Yeni kamu yönetimi anlayışı doğrultusunda belediyelerimizde stratejik yönetim 
uygulanmasına geçilmesi, stratejik planlann seçimlerden hemen sonra yapılması ile gelecek 
yönelimli ve hizmetlerin sonucuna odaklı bir yönetim anlayışının oluşturulması öngörülmektedir. 

Stratejik yönetimle şehirlerimizin geleceğinin altyapı, ulaşım, çevre gibi temel hizmetler 
açısından uzun vadeli olarak planlanması ve çalışma programlarının bu planlara göre yapılması 
öngörülmektedir. 

Stratejik planların, beldede bulunan üniversitelerin, meslek odalarının ve konuyla ilgili sivil 
toplum örgütlerinin görüşleri de alınarak hazırlanması, böylece kentlerimizin geleceği hakkında 
halkımızın da söz sahibi olması imkânı getirilmektedir. 
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Madde 42. - Hizmetlerin aksamadan hızlı, verimli ve etkili yürütülmesi amacıyla yetki devri 
uygulaması kamu yönetiminde vazgeçilmez bir yöntemdir. Madde ile belediye başkanlarının, yet
kilerinden uygun gördüklerini başkan yardımcılarına ve diğer yöneticilere devretmesine imkân 
tanınmaktadır. 

Madde 43, - Madde ile belediye başkanı ve yakınlarının, belediye ile ihtilaflı olduğu durumlar
da, belediye adına başkana karşı dava açılması ve bu davada belediyenin temsil edilmesine ilişkin 
hususlar düzenlenmektedir. 1580 sayılı Kanunun önemli bir eksiği olan belediyenin kendi baş
kanına veya yakınlarına karşı temsili konusundaki belirsizlik ve bunun neden olduğu sakıncalar or
tadan kaldırılmaktadır. Madde gereğince belediyenin hakları başkana karşı bile güvence altına alın
makta, ayrıca temsil yetkisi verilen kişilerin görevlerini yapmamaları durumunda haklarında 
yapılacak cezai takibat ve yaptırımlar da bu maddede hükme bağlanmaktadır. 

Madde 44. - Belediye başkanlığı görevinin sona ermesiyle bunun nedenlerine ilişkin hususlar 
ve bu durumda uygulanacak usul düzenlenmektedir. 

Madde 45. - Belediye başkanlığının herhangi bir sebeple boşalması, tutuklanma ve görevden uzak
laştırma hallerinde, meclisin başkan veya başkan vekili seçmesi ve bunun usulü düzenlenmektedir. 

Başkan veya başkan vekili seçimine ilişkin olarak en fazla dört tur oylama yapılması ve dör
düncü turun sonunda başkanın seçilmesini temin edecek, mecliste kilitlenme ve gruplaşmayı ön
leyerek uzlaşmayı teşvik edecek bir seçim sistemi öngörülmektedir. 

Ayrıca, belediye başkanı veya başkan vekili seçiminin en geç on beş gün içinde tamamlanması 
zorunlu hale getirilerek seçim yapılamadığı takdirde belediye meclisinin kendisine kanunla verilen 
görevleri yapmamasına ilişkin hükümlerin uygulanması öngörülerek başkan veya başkan vekili 
seçiminin bir an önce yapılması amaçlanmaktadır. 

Madde 46. - Madde ile belediye başkanlığının herhangi bir sebeple boşalması ve belediye mec
lisinin yeni belediye başkanını veya başkan vekilini seçememesi durumunda belediye başkanlığına, 
seçim yapılıncaya kadar büyükşehir ve il belediyelerinde İçişleri Bakanı, diğer belediyelerde vali 
tarafından görevlendirme yapılması öngörülmektedir. Belediye başkanlığına görevlendirileceklerin 
ilgili kanunla getirilen belediye başkanı seçilme yeterliğini taşıması gerektiği de ayrıca hükme bağ
lanmaktadır. 

Madde 47. - Maddeyle mahallî idarelerin organlarının veya bu organların üyelerinin görevden 
uzaklaştırılması konusunda Anayasada öngörülen şartlara uygun ve ayrıntılı bir düzenleme getiril
mektedir. Görevden uzaklaştırma işleminin üç ayda bir gözden geçirilmesi ve devamında kamu 
yararı bakımından fayda görülmeyen görevden uzaklaştırma tedbirinin sona erdirilmesi zorunlu 
hale getirilmektedir. 

Görevden uzaklaştırma tedbirinin sona erdirilmesi hususunda, İçişleri Bakanına tanınan takdir 
yetkisi sınırlandırılarak objektif esaslara bağlanmaktadır. Yapılacak soruşturma veya kovuşturma 
sonunda görevden uzaklaştırılan belediye organları veya bu organların üyeleri hakkında; 4483 sayılı 
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre soruşturma izni 
verilmemesi, takipsizlik, kamu davasının düşmesi veya beraat kararı verilmesi, davanın genel af ile 
ortadan kaldırılması veya görevden düşürülmeyi gerektirmeyen bir suçla mahkûm olunması halin
de görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılması zorunlu hale getirilmek suretiyle keyfi uy
gulamaların da önüne geçilmesi amaçlanmıştır. 

Ülkemizin de imzalayarak kabul ettiği Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartına uygunluğu 
sağlamak ve mahallî idarelerin özerkliğini korumak maksadıyla merkezî idareye tanınan görevden 
uzaklaştırma yetkisinin uygulanma şartları ve devamı süresince uyulması gereken kurallar da bu 
madde ile düzenlenmektedir. 
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Bunlara ilave olarak, memurlarda olduğu gibi görevden uzaklaştırılan belediye başkanına, 
görevine iade edilinceye kadar, almakta olduğu aylık ödeneğin üçte ikisinin ödenmesi ve diğer sos
yal hak ve yardımlardan faydalanması hüküm altına alınmıştır. 

Madde 48. - Belediyeler için ihtiyaçlara göre değişebilen esnek bir teşkilât yapısı öngörülerek 
mahallî hizmetlerin etkili, verimli, hızlı, saydam ve vatandaş ihtiyaçlarına odaklı bir şekilde sunul
ması düşünülmüştür. 

Madde ile belediye teşkilâtının; beldenin nüfusu, fizikî ve coğrafî yapısı, ekonomik, sosyal ve 
kültürel özellikleri ile İçişleri Bakanlığınca belirlenecek norm kadro sistemine uygun olarak kurul
ması öngörülmektedir. Yazı işleri, malî hizmetler, fen işleri ve zabıta birimlerinin her belediyede 
zorunlu olarak kurulması; sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları ve hukuk işleri birimleri ile ihtiyaç 
duyulan diğer birimlerin belediye meclisinin kararı ile kurulmasına imkân tanınmaktadır.' 

Ayrıca, kurulmuş birimlerin kaldırılması veya başka bir birim ile birleştirilmesi hususunda 
belediye meclislerine yetki verilerek esnek ve gelişmeye açık bir teşkilât yapısının oluşturulabil
mesi öngörülmektedir. 

Madde 49. - Belediyelerin görevli ve yetkili olduğu hizmetlerin memurlar, diğer kamu görev
leri ve işçiler eliyle yürütülmesi; kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen memurlann, ken
dilerinin ve kurumlarının muvafakatiyle belediyede uzun süreli olarak görevlendirilmesi imkânı 
getirilmektedir. 

Belediyede, norm kadroya uygun olarak uzmanlık gerektiren çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, 
hukuk, sosyal ve ekonomi, kültür ve sanat, bilişim ve iletişim, planlama, araştırma ve geliştirme, 
eğitim ve danışmanlık alanlarında tabip, uzman tabip, veteriner, avukat, mühendis, çözümleyici ve 
programcı, ebe, hemşire, teknisyen, tekniker ve benzeri uzman ve teknik elemanların sözleşmeli 
olarak çalıştırılmasına imkân sağlanmakta; bunlara ödenecek ücretlerin Bakanlar Kurulunca belir
lenecek sınırlar çerçevesinde belediye meclislerince kararlaştırılması öngörülmektedir. 

Yıllık toplam personel giderleri toplamının, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerine oranlan
ması ve bu miktarın her yıl yeniden değerleme katsayısı oranında artırılması sonucu bulunacak mik
tarın nüfusu on binin altında olan belediyelerde % 40'ını diğerlerinde ise % 30'unu aşmaması ilkesi 
benimsenerek personel giderlerinin artışının önlenmesi amaçlanmıştır. 

Meclis üyeleri arasından başkan yardımcılığı kadrolarına görevlendirme yapma uygulaması da 
yeniden düzenlenerek devam ettirilmektedir. 

Madde ile ayrıca, sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar hariç olmak üzere, belediye çalışan-
lanna, başarı durumlarına göre yılda iki defa ikramiye verilmesine imkân sağlayan bir hüküm 
getirilerek belediyelerimizde nitelikli personel çalıştırılmasının özendirilebileceği düşünülmüştür. 

Madde 50. - Beldelerde, belediyelerce sunulan mahallî hizmetlere ilişkin olarak esenlik, sağ
lık, huzur ve düzeni sağlamak, belediye karar organlannca alınan kararlan, emirleri ve yasaklan uy
gulamak üzere belediye zabıtası kurulması öngörülmektedir. Doğaldır ki belediye zabıtasına 
tanınan yetkiler genel asayiş ve güvenliğe ilişkin olarak alınacak tedbirleri kapsamamaktadır. 

Zabıta teşkilâtının görev ve yetkileri, memurluğa alınması için taşımalan gereken nitelikler, 
alacakları meslek içi eğitim, görevde yükselme, meslekten çıkarılma, giyecekleri kıyafet ve savun
ma amaçlı olarak kullanacakları aletler ile itfaiye teşkilâtında hizmet gereklerine göre oluşturulacak 
birimlerin, İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenmesi öngörülmektedir 

Madde 51 . - İtfaiye teşkilâtının kurulması da norm kadro sistemine uygun olarak yapılacaktır. 
İtfaiye çalışanlarının; görev ve yetkileri, memurluğa alınması için taşımaları gereken nitelikler, 

alacakları meslek içi eğitim, görevde yükselme, meslekten çıkarılma, giyecekleri kıyafet ve savun-
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ma amaçlı olarak kullanacaklan aletler ile itfaiye teşkilâtında hizmet gereklerine göre oluşturulacak 
birimlerin, İçişleri Bakanlığınca çıkanlacak yönetmelikle düzenlenmesi öngörülmektedir. Çalışma 
koşullan dikkate alınarak itfaiye personelinden yangın söndürme işlerinde fiilen çalışanlara 
belediye meclisi tarafından belirlenecek üst sının aşmamak şartıyla fazla çalışma ücreti ödenmesi 
imkânı getirilmektedir. 

Madde 52. - Deprem, su baskını, yangın ve diğer benzeri doğal afetlerden korunmak veya bun-
lann zararlannı azaltmak konusunda merkezî idarenin tek başına yeterli olamayacağı kabul edil
melidir. Nitekim 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen Marmara Depremi mahallî 
idarelerimizin acil durum yönetim kapasitelerinin artırılması ve özel idarelerle birlikte 
belediyelerimize yeni sorumluluklar verilmesi gereğini açıkça ortaya koymuştur. Bu düşüncelerden 
hareketle belediyelerin afet ve acil durum planlannı yapması, bu amaçla bütçelerine ödenek koy
ması, gerekli ekip ve donanımı hazırlaması ve personelini eğitmesi zorunlu hale getirilmektedir. 
Madde ile belediyelerin görev alanı dışında meydana gelen afetlere yardım ve destek sağlaması da 
hükme bağlanmıştır. 

Madde 53. - Yeni kamu yönetimi anlayışına uygun olarak, halen uygulanmakta olan ve işleyiş 
itibariyle etkinliği kalmayan denetim sistemi ve teknikleri değiştirilerek denetim yeniden düzenlen
mektedir. 

Öngörülen yeni denetim sistemi ile idarenin ve çalışanlann hatalarını bulma yönünde yoğun
laşan denetim anlayışına son verilmektedir. Yapılacak denetim faaliyetleri ile muhtemel hata alan
ları tespit edilerek belediye yönetimi ve çalışanlar hata yapmadan önce eğitilecek ve uyanlacaktır. 
Denetim daha çok gelecek yönelimli ve hizmetlerin yürütülmesindeki süreçlerin kontrolü şeklinde 
olacaktır. 

Denetim faaliyetlerinde öngörülen ikinci amaç ise, faaliyetlerin ve sonuçlannın mevzuata, 
kurumsal strateji ve basan ölçütleriyle hedeflere; ulusal politika ve standartlara uygunluk açısından 
değerlendirilmesi ve raporlanmasıdır. 

Denetim raporlannın kamuoyuna açıklanması öngörülerek meclis ve kamuoyu denetimi etkin 
hale getirilmektedir. 

Madde 54. - Denetimin kapsam ve türlerini düzenleyen bu madde ile denetimin kapsamı iş ve 
işlemlerin hukuka uygunluğu, malî kontrol ve performans ölçümü olarak belirlenmektedir. Bu üç 
unsuru içeren denetim, iç denetim ve dış denetim olarak yapılacaktır. 

İç denetim, belediye başkanı veya görevlendireceği iç denetçiler; dış denetim, Sayıştay tarafın
dan yapılacaktır. Malî iş ve işlemler üzerinde İçişleri Bakanlığınca uygulanan mevcut denetim kal-
dınlmaktadır. 

Dış denetimin ikinci boyutu olan malî işlemler dışında kalan diğer idarî işlemler ise, idarenin 
bütünlüğüne, kalkınma planı ve stratejilere, merkezî idare tarafından belirlenen standart, ilke ve 
politikalara uygunluk açısından İçişleri Bakanlığı tarafından denetlenecektir. 

Denetim sonuçlannın etkin bir şekilde takibini sağlamak için denetim raporlannın meclise 
sunulması ve kamuoyuna açıklanması sistemi getirilmektedir. 

Madde 55. - Belediyelerde uygulanan bir başka denetim sistemi de faaliyet raporlan yoluyla 
yapılan denetimdir. Faaliyet raporlarının hazırlanması ve içeriği Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol 
Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında düzenlenmiştir. Buna göre faaliyet raporu; 
stratejik plan ve performans hedeflerine göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçüt
lerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmalann nedenlerini açıklayacak 
şekilde hazırlanacaktır. 
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Hazırlanan faaliyet raporu mart ayı toplantısında belediye başkanı tarafından meclise sunulur. 
Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır. 

Madde 56. - Tasan ile getirilen yeni bir denetim ve kontrol yöntemi de müdahale sistemidir. 
Halen merkezî idare tarafından yürütülen ve çıkarılacak kanunlarla belediyelere devredilecek olan 
hizmetlerle diğer belediye hizmetlerinin ciddi bir şekilde aksatıldığı ve bu aksamanın halkın sağlık, 
huzur ve esenliğini hayati derecede olumsuz etkilediğinin ilgili bakanlığın talebi üzerine yetkili 
hukuk hâkimince tespit edilmesi durumunda İçişleri Bakanlığına aşağıda belirtilen müdahale yet
kisi verilmektedir. İçişleri Bakanlığı aksatılan hizmetin özelliğine göre makul bir süre vererek ak
samanın giderilmesini ilgili belediyeden isteyecektir. Verilen bu süreye rağmen herhangi bir olum
lu gelişme sağlanamadığı takdirde Bakanlık, belediyenin bulunduğu ilin valisini görevlendirerek 
aksayan hizmetin görülmesini isteyecek, vali öncelikle belediyenin ve ihtiyaca göre diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarının imkânlarını kullanarak aksamayı ortadan kaldıracaktır. 

Bu düzenlemenin amacı, mahallî hizmetlerde meydana gelebilecek aksamalardan dolayı halkın 
hayatının zorlaşmasını önlemek, kamu hizmetlerinin kesintisiz sunumunu sağlamak, hizmetlerde 
meydana gelecek aksamalar sebebiyle, merkezî idarenin harekete geçebilmesine imkân vermektir. 
Diğer taraftan müdahale, hizmetlerde meydana gelen aksamanın halkın sağlık, huzur ve esenliğini 
hayati ölçüde olumsuz etkilediğinin yetkili mahkemece tespit edilmesi şartına bağlanarak merkezî 
hükümetin siyasi sebeplerle belediyelere müdahalesi önlenmektedir. 

Madde 57. - Denetimin yapılması ve faaliyet raporunun hazırlanmasında bu Kanunda hüküm 
bulunmayan hallerde Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer kanunlarda öngörülen 
hükümlerin uygulanacağı belirtilerek ilgili kanunlara atıf yapılmaktadır. 

Madde 58. - Bu Tasan ile birlikte mahallî idarelerin yetkili ve görevli oldukları kamu hizmet
lerinde önemli artışlar olmaktadır, Bu nedenle, Anayasanın 127 nci maddesi ve Avrupa Yerel 
Yönetimler Özerklik Şartının 9 uncu maddesinde getirilen ilkelere uygun olarak belediyelere 
sorumlulukları ile orantılı gelir kaynakları sağlanmaktadır. 

Bu maddede sayılan gelir kaynaklannın oran ve miktarları ise ilgili kanunlarda aynntıh olarak 
düzenlenmektedir. 

Madde 59. - Madde ile belediyenin giderleri tespit edilmekte ve gider çeşitleri aynntıh olarak 
sayılmaktadır. Yapılan düzenleme ile idarî ve malî özerkliği zedelemeyecek derecede esneklik sağ
lanmaktadır. 

Madde 60. - Belediye bütçesi, stratejik planlar ile orta ve uzun vadeli hedeflere uygun olarak 
hazırlanan ve belediye hizmetleri için gerekli ödeneklerin tahsis edildiği yerleri gösteren önemli bir 
belgedir. Aynca, bütçe, belediyelerde meclis denetimini sağlama yollanndan birisidir. Bütçenin 
görüşülmesi ve kabulü aşamasında meclis belediye yönetimini denetleme imkânı bulmaktadır. 

Madde ile, belediye bütçesi buna uygun olarak düzenlenmektedir. 
Madde 61. - Belediyenin bir yıllık faaliyetlerini ve her bir faaliyet için ne kadar ödenek tahsis 

edildiğini gösteren bütçe, belediye başkanı tarafından stratejik planlara uygun olarak hazırlanacak, 
encümen ve mecliste görüşülerek kabul edilecektir. 1580 sayılı Belediye Kanununda bütçenin 
kesinleşmesi için öngörülen kaymakam ve valinin onayına ise bu maddede yer verilmemektedir. 

Madde 62. - Belediyelerdeki harcama yetkisinin kullanım şartlan yeniden düzenlenerek hiz
metlerin daha etkili, verimli ve hızlı sunumu için bu harcama yetkisinin diğer üst yöneticilere dev
redilmesi imkânı getirilmektedir. 

Madde 63. - Kesin hesabın görüşülmesi ve karara bağlanmasının usul ve esasları belirtilmiştir. 
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Madde 64. - Belediyelerde bütçe ve muhasebe sistemlerinin düzenlenmesine ilişkin usul ve 
esasların daha ayrıntılı bir şekilde açıklanmasını temin maksadıyla İçişleri Bakanlığına yönetmelik 
çıkarma yetkisi verilmektedir. 

Madde 65. - Doğal afet, meclisin feshi ve yenisinin seçilememesi gibi sebeplerle bütçe 
yapılamaz veya yapılmasına rağmen kesinleşmezse, belediye hizmetlerinin aksamaması için geçen 
yıl bütçesinin devamına imkân tanınmaktadır. 

Madde 66. - Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa uygun olarak birden fazla yıla sarkan 
park, bahçe ve havuz bakımı; araç kiralama, temizlik ve yemek hizmetleri; bilgisayar, faks, fotokopi 
gibi teknolojik ürünlerin bakım ve onarımı gibi işlerde, süresi ilk mahallî idareler genel seçimlerini 
izleyen üçüncü ayın sonunu geçmemek üzere gelecek yıllara yaygın yüklenme imkânı getirilerek 
hizmetlerin etkili, verimli ve ekonomik olarak sunulması imkânı getirilmektedir. 

Madde 67. - Borçlanma ve tahvil ihracı günümüzde belediyelerin önemli gelir kaynaklarından 
biri haline gelmiştir. Demokratik gelişmeler ve refah artışı belediyelerin yapmakla görevli oldukları 
hizmetlerin miktar, nitelik ve niceliğinde önemli değişikliklere yol açmıştır. 

Belediyeler artan hizmet taleplerini vergi ve benzeri malî yükümlülükler koyarak kar
şılayamadığından kimi zaman borçlanma zorunlu hale gelmektedir. Diğer taraftan temel alt yapı 
hizmetleri gibi büyük projeleri mevcut kaynaklarla gerçekleştirmek imkânsız olup bunun uzun 
vadeli kredilerle gerçekleştirilmesi yoluna gidilmektedir. 

Ancak, belediyelerin borçlanması ve bu borçların geri ödemesinin ulusal ekonomi üzerinde 
yaratacağı etkiler ve ülkemizin uluslararası piyasalardaki itibarı da dikkate alınarak borçlanmanın 
bazı sınırlamalara tâbi tutulmasında zorunluluk görülmektedir. Bu tür sınırlamalara çağdaş demok
rasilerde de yaygın olarak başvurulmaktadır. 

Bu madde ile, belediyelerin dış borçlanması ve tahvil ihracı sadece yatırım programında yer 
alan projelerle sınırlandırılmakta; iç borçlanmaya karar verme yetkisi bütçe gelirine bağlanarak büt
çe gelirinin % 10'una kadar olan iç borçlanmaların meclis kararı, % 10'un üzerindeki borçlan
maların ise meclisin üçte iki çoğunlukla vereceği kararın İçişleri Bakanlığınca onayı ile yapılması 
öngörülmektedir. 

Belediye ve bağlı kuruluşlarının iç ve dış borç stokunun ana para ve faiz tutan, en son kesinleş
miş bütçe gelirleri toplamının Vergi Usul Kanununda belirlenen yeniden değerleme oranında artırımı 
sonucu bulunacak miktarın iki katını aşması durumunda yeni borçlanmaya izin verilmemektedir. 

Madde 68. - Madde ile belediyelerin düzenli kentleşmeyi sağlamak, beldenin konut, sanayi ve 
ticaret alanı ihtiyacını karşılamak amacıyla imarlı ve alt yapılı arsalar üretmesine; toplu konut yap
masına, satmasına ve bu amaçlarla arazi satın almasına ve kamulaştırmasına imkân tanınmaktadır. 

Aynca, belediyelerin üretilen arsaları bireylere ve kooperatiflere satması veya takas etmesi, 
bu amaçla kamu kurum ve kuruluşları ve bankalarla işbirliği yapması, işletme kurması, kurulmuş 
veya kurulacak yapı ortaklıklarına katılması, üretilen arsa ve konutların satışı hususlarında önemli 
düzenlemeler getirilmektedir. 

Madde 69. - Madde ile bir taraftan belediyelerin hizmetlerini daha etkili, verimli ve ekonomik 
şartlarda sunmasına ve kaynak yaratmalarına yardımcı olmak amacıyla sermaye ortaklığı kurmasına 
izin verilmekte; diğer taraftan kurulacak ortaklığın belediyenin görev alanıyla ilgili olması şartı 
getirilerek şirket kuruluşunun disiplin altına alınması ve belediyelerin haksız rekabete yol aç
malarının önüne geçilmesi amaçlanmıştır. 

Doğal olarak, madde hükmü gereğince belediyelerin kurdukları veya ortak oldukları şirketler
den, belediyenin görev alanıyla ilgili olmayan şirketleri tasfiye etmesi veya ortaklıktan çekilmesi 
gerekecektir. 
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Madde 70. - Belediyelerin özelliği bulunan su, toplu taşıma hizmetleri, toplu konut uygulaması 
gibi özel gelir ve gideri bulunan hizmetleri, İçişleri Bakanlığının izniyle bütçe içinde işletme kur
mak suretiyle yapmasına imkân getirilmektedir. 

Madde 71. - Belediyeler ile merkezî idare kuruluşları arasındaki alacak borç ilişkileri, genel
likle merkezî idare lehine düzenlenmiştir. Merkezî idare belediyelere olan borçları için faiz 
ödemediği halde, belediyelerden olan alacakları için yüksek oranlarda faiz almaktadır. Bu uygulama 
mahallî hizmetlerin aksamasına ve haksızlığa sebep olmaktadır. 

Yaşanan bu sorunu kısmen de olsa çözmek amacıyla mahsup sistemi getirilerek mahallî 
idarelerin uğradığı mağduriyet önlenmektedir. Ayrıca, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve 
esaslarının düzenleneceği yönetmeliğin hazırlanmasında İçişleri Bakanlığının olumlu görüşünün 
alınması zorunluluğu getirilmektedir. 

Madde 72. - Sağlıksız ve hızlı kentleşme ülkemizin önemli sorunlarının başında gelmektedir. 
Kentlerimiz özellikle ülkemizin batı bölgelerinde aşırı şekilde büyümüş, fakat buna uygun sosyal 
imkânlarla donatılamamıştır. Büyük kentlerde trafik, hava kirliliği, yetersiz konut, çarpık yapılaş
ma, alt yapı hizmetleri ve benzeri sorunlar acilen çözüm beklemektedir. 

Bu düşünceden hareketle büyükşehir belediyeleri ve nüfusu 100.000'in üzerindeki 
belediyelerin kentin gelişimine uygun konut alanları, ticaret •atanları, teknoloji parkları ve sosyal 
donatılar oluşturmak; kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak ve restore etmek amacıyla kent
sel gelişim alanları ilan etme ve uygulayabilmelerine imkân vermek kaçınılmaz hale gelmiştir. Mad
de bu amaçla düzenlenmiştir. 

Kentsel gelişim projesi ilan edilecek yerin belediye veya belediye mücavir alan sınırları içinde 
bulunması ve en az 100.000 metrekare olması öngörülmektedir. Ayrıca, bu alanların, imar gör
memiş alanlardan seçilmesi esas olmakla birlikte imar görmüş alanlarda da belirli şartlar dahilinde 
uygulanma imkânı bulunmaktadır. 

Kentsel gelişim projesi uygulamaların sürüncemede kalmaması için uygulama ile ilgili olarak 
açılacak davaların, mahkemelerde öncelikle görüşülmesi ve üç ay içerisinde karara bağlanması ön
görülmektedir. 

Madde 73. - Uluslararası gelişmeler ve ülkemizin Avrupa Birliği perspektifi ile birlikte 
belediyelerimizin uluslararası teşekküllere üye olması ve yabancı ülke belediyeleriyle ortak proje 
gerçekleştirebilmeleri için yeni açılımlarda bulunmak kaçınılmaz hale gelmiştir. Özellikle ülke 
sınırları dışına taşan bazı çevre sorunlarının çözümü, sınır ötesi işbirliğini ve ortak projelerin uy
gulanmasını zorunlu kılmaktadır. 

Yukarıda belirtilen gerekçelerle belediyelerin uluslararası teşekkül ve organizasyonlara katıl
ması veya kurucu üye olmasında uygulanan prosedür basitleştirilerek İçişleri Bakanlığının iznine 
bağlanmaktadır. Belediyelerin yürüteceği uluslararası ilişkilerin, ülkenin ulusal dış politikası ile 
uyumunu sağlamak açısından izin zorunluluğu getirilmektedir. 

Madde 74. - Belediye hizmetlerinin etkili, verimli, ekonomik, hızlı ve uyum içerisinde 
yürütülebilmesi için belediyelerin diğer mahallî idareler ve merkezî idare kuruluşları ile ortak proje 
gerçekleştirebilmesi ve bu amaçla kaynak aktarımında bulunma; bina, tesis, araç ve personel tah
sis etme; süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere taşınmaz mal tahsis etme imkânı getirilmektedir. 

Madde 75. - Kentte yaşayanlar arasında hemşehrilik bilinci, kent vizyonunun geliştirilmesi, kent 
hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve 
dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata 
geçirebilmek amacıyla sivil bir danışma forum ve danışma mekanizması oluşturulmasının yararlı 
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olacağı düşünülmüştür. Kent konseylerinin sivil bir yapı olma niteliği konusunda gösterilen titizlik 
nedeniyle maddede ayrıntılı düzenlemeden kaçınılmış ve genel ilkeler konulmakla yetinilmiştir. 

Madde 76. - Maddede sayılan değişik sosyal hizmetlerin yapılmasında dayanışma ve katılım; 
hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliğin sağlanması amacıyla gönüllü kişilerin bu hizmetlere 
katılmasına ilişkin mekanizmaların oluşturulması ve buna ilişkin hususların İçişleri Bakanlığınca 
çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenmesi öngörülmektedir. 

Madde 77. - Belediyeler halen yazışmalarını valilik ve kaymakamlıklar aracılığıyla yürütmek
te, bu durum gereksiz zaman kaybına ve hizmet sunumunda gecikmelere yol açmaktadır. Madde ile 
belediyelerin bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla doğrudan yazışma yapmasına imkân sağlanarak 
hizmetlere hız kazandınlabilecektir. 

Madde 78. - Belediye sınırlan içerisinde bulunan ve diğer kişi ve kurumların tasarrufu altında 
bulunmayan yerler belediyelerin tasarrufuna bırakılmak suretiyle mahallî hizmetlerin sunumunda 
kolaylık sağlamaktadır. Ancak, maddede sayılan yerlerle ilgili olarak diğer kanunlarla getirilen 
hükümler saklı tutulmaktadır. 

Madde 79. - Şehirlerarası yolcu taşıma hizmetlerinin başlangıç noktası olan ve ülkemizin sos
yal hayatında önemli bir yeri bulunan otobüs terminallerinin yapılması, işletilmesi ve şehiriçi toplu 
taşıma ile uyumlu bir şekilde yürütülmesi hizmetleri de belediyelerin sorumluluğuna verilmektedir. 
Ayrıca, gerçek ve tüzel kişilerin şehirlerarası özel otobüs terminali kurması ve işletmesine de 
belediyeler izin verecektir. Bu yetki büyükşehir belediyesi bulunan yerlerde sadece büyükşehir 
belediyelerince kullanılacaktır. 

Madde 80. - Madde ile cadde, sokak, park, tesis ve benzeri yerlere ad verilmesi veya adlarının 
değiştirilmesiyle amblem, flama ve benzerlerinin belirlenmesi yetkisi belediyelere verilmektedir. 
Ancak, bu yetkinin kullanılması sınırsız olmayıp, konulacak isimlerin genel ahlâka, Türk kültürüne 
ve Devletin takip ettiği dış politikaya uygun olarak kullanılması gerektiği açıktır. Diğer taraftan bu 
ad veya sembollerin konjonktüre veya başkanlara bağlı olarak sık sık değiştirilmesini de hoş kar
şılamak mümkün değildir. Bu nedenle değişiklik gerektiren meclis kararlarında ağırlıklı çoğunluk 
aranması ve ayrıca mülki idare amirinin onayının alınması da madde ile hüküm altına alınmıştır. 

Madde 81 . - Avukatlık ücretinin dağıtılmasına ilişkin düzenlemeler getirilmektedir. 
Madde 82. - Kanunda öngörülen parasal miktarların her yıl enflasyon oranında artmasını sağ

lamak ve para cezalarının zaman içerisinde etkisini yitirmesini önlemek amacıyla, bu miktarların, 
Vergi Usul Kanununda belirtilen yeniden değerleme katsayısı oranında artırılması imkânı getiril
mektedir. 

Madde 83. - Bu Kanun ile belediyelere verilen yetkilerin etkili bir şekilde kullanımını temin, 
hizmetlerin halkın ihtiyaç ve taleplerine uygun olarak sunumunu sağlama, görev ve yetki uyuşmaz
lıklarını önleme amacıyla maddede sayılan kanunların, bu Kanuna aykırı hükümlerinin belediyeler 
bakımından uygulanmayacağı hüküm altına alınmaktadır. 

Madde 84. - Belediye başkanlarının emekliliklerinde uygulanacak ek gösterge, zam ve taz
minatlar objektif kriterlere ve eşdeğer görev olarak kabul edilen makam ve unvanlara bağlanmak 
suretiyle emekli olan belediye başkanlarının mağduriyetleri giderilmektedir. Bu amaçla 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda değişiklik yapılmaktadır. 

Madde 85. - Bu Kanun ile belediye hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde sunulmasını 
temin maksadıyla bazı kanunlar veya bazı kanunların bir kısım maddeleri yürürlükten kaldırılmak
tadır. Belediyeler Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamından 
çıkarılmaktadır. Yapılan bu düzenleme ile birlikte belediyeler ile belediyeye bağlı kuruluş, mües-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 616) 



— 21 — 

sese ve işletmelerin kadrolarının; ihdas, iptal ve değiştirilmesi İçişleri Bakanlığının belirlediği norm 
kadro sistemine uygun olarak meclis kararı ile yapılacaktır. Diğer taraftan belediyelerin memur ve 
işçi kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesindeki izin, onay ve vize sistemi sona ermektedir. 

Bunlara ilaveten belediye bütçelerinden sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflanna % 2, 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne aynlan % 1 ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumuna % 1 pay aynlmasına dair hükümler de kaldın lmaktadır. 

Geçici Madde 1. - Mera, yaylak, otlak, kışlak gibi yerler; kamu hizmetlerinde kullanılan veya 
özel mevzuatı gereğince kişilere tahsisli yerler; Orman Kanunu hükümleri dışına çıkanlan yerler ile 
Orman Köylerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun hükümlerine tâbi olarak Orman Bakanlığı em
rine geçen yerler dışında kalan ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı içinde kalan hazine arazi ve ar
saları, belediye ve mücavir alan sınırlan içinde belediyelere, 10.000 metrekarenin üzerindeki yerler 
büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerine bedelsiz devredilecektir. 

Belediye ve mücavir alan sınırlan içindeki Hazineye ait arazi ve arsaların belediyelere devri ile 
mahallî hizmetlerin yürütülmesi sırasında belediyelerin ihtiyaç duyduğu arsa ihtiyacı da karşılanmış 
olacaktır. Diğer taraftan belediye ve mücavir alan sınırlan içinde bulunan ve 1/5000 ölçekli nazım 
imar planı yapılmış olan yerlerdeki hazine arazi ve arsalan, belediyelere devredilmek suretiyle bu 
arazi ve arsalar üzerindeki kaçak yapılaşma önlenecek, mevcut kaçak yapılann tasfiyesi kolay
laşacaktır. 

Belediyelerin bu yerleri kamu hizmetlerinin kullanımı dışında üçüncü kişilere satması 
durumunda elde edilen gelirin üçte birinin Hazineye aktarılması öngörülmektedir. 

Geçici Madde 2. - Madde ile bu Kanunun 49 uncu maddesinde, personel giderleriyle ilgili 
olarak öngörülen sınırlar ve oranlar tutturuluncaya kadar, yeni personel İçişleri Bakanlığının iznine 
bağlanmaktadır. 

Geçici Madde 3. - Bu Kanunun ilgili maddesi ile belediyeler, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamından çıkarılmakta ve kadro ihdas, iptal ve değişik
likleri belediye meclislerine bırakılmakta olduğundan norm kadro sisteminin belediyelerde uy
gulamasına başlayıncaya kadar, kadro ihdas ve iptal yetkisinin İçişleri Bakanlığının onayına bağ
lanması öngörülmektedir. 

Madde 86. - Yürürlük maddesidir. 
Madde 87. - Yürütme maddesidir. 
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Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 4.6.2004 
Esas No. : 1/766 
Karar No. : 12 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bakanlar Kurulunca 3.3.2004 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulan "Belediyeler Kanunu 
Tasarısı", Başkanlık tarafından 4.3.2004 tarihinde esas komisyon olarak Plan ve Bütçe Komis
yonuna, tali olarak da İçişleri Komisyonuna sunulmuş ve İçtüzüğümüzün 34 üncü maddesinin üçün
cü fıkrası uyarınca 1.4.2004 tarihinde Komisyonumuza havale edilmiştir. 

Geneli üzerindeki görüşmelerin ardından, Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca benimsenerek 
maddelerinin görüşülmesine karar verilmiştir. 

Tasarının bütün maddeleri aynen kabul edildiğinden, ayrı bir metin düzenlenmesine gerek 
görülmemiştir ancak Komisyonumuz bir tek madde üzerinde açıklamalarla görüş ve önerilerini esas 
komisyona sunmayı uygun görmüştür. 

Tasarının 47 nci maddesi görevden uzaklaştırma konusunu düzenlemektedir. Maddenin birinci 
fıkrası, görevleri ile ilgili bir suç nedeniyle haklarında soruşturma veya kovuşturma açılan belediye 
organlarını ve üyelerini, İçişleri Bakanı'nm geçici bir önlem olarak kesin bir hükme kadar görevden 
uzaklaştırabileceğini belirtmektedir. Üyelerimiz, milletin hür iradesiyle seçilip gelen mahalli idare 
organlarının ve üyelerinin görevleri ile ilgili bir suç sebebiyle haklarında fıkrada belirtilen sebepler 
nedeniyle geçici bir tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırılabilmelerinin, İçişleri Bakanı'nm yet
kisinden alınarak yargı kararına istinaden yerine getirilmesinin gerektiğini ifade etmişlerdir. 

Cevaben yapılan açıklamalarda; hükümet temsilcisi, Anayasanın 127. maddesinin dördüncü 
fıkrasında, İçişleri Bakanı'nm söz konusu yetkisinin düzenlenmesi nedeniyle fıkranın Tasarıya da 
aynı şekilde yansıtıldığını belirtmiştir. 

Üyelerimiz, Anayasanın 127 nci maddesinde belirtilen İçişleri Bakanı'nm görevden alma yet
kisinin, bakan yerine yargı kararına dayalı olarak yeniden düzenlenmesinin ilk anayasa değişik
liğinde yer almasının uygun olacağını belirtmişlerdir. 

Raporumuz, Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkanvekili Sözcü Üye 
Ömer İnan İbrahim Reyhan Özal Muzaffer Gülyurt 

Mersin İstanbul Erzurum 
Üye Üye Üye 

Muharrem Karslı Musa Sıvacıoğlu Kemal Derviş 
İstanbul Kastamonu İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 616) 



— 23 — 

İçişleri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

içişleri Komisyonu 26.4.2004 
Esas No. : 1/766 
Karar No. : 62 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca, 3.3.2004 tarihinde Başkanlığınıza 
sunulan, "Belediyeler Kanunu Tasarısı", Başkanlığınızca, 4.3.2004 tarihinde esas komisyon olarak 
Plan ve Bütçe Komisyonuna, tali komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilmiş ve Komis
yonumuz, 14.4.2004 tarihli 26 ncı, 21.4.2004 tarihli 27 nci ve 22.4.2004 tarihli 28 inci toplantıların
da, İçişleri, Adalet, Maliye Bakanlıkları; ilgili kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütleri temsil
cilerinin de katılımıyla Tasarıyı inceleyip görüşmüştür. 

Tasarı ile 1580 sayılı Belediye Kanunu yürürlükten kaldırılarak belediyelerin yapı ve işleyiş
leri yeniden düzenlenmektedir. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmeler sırasında, mahalli idareler konusunda bir reform 
gereksiniminin hemen herkes tarafından kabul edilmekte olduğu ancak bunun yöntemi konusunda 
görüş farklılıkları bulunduğu; bu tür görüş farkhlıklannm ise demokrasi içinde olağan karşılanması 
gerektiği belirtilmiştir. Mahalli idareler konusunda yapılan tartışmalarda, yöneticilerin kafasında, 
mahalli idarelerin yönetiminin sıradan vatandaşa bırakılması halinde ortaya çıkabilecek sorunların 
bulunduğu belirtilmiş; sıradan vatandaşa kuşkuyla bakıldığı ifade edilmiştir. Bu Tasarıyla söz-
konusu kuşkunun aşılmış olduğu belirtilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde görüşmelerden sonra Tasan ile gerekçesi benimsenmiş ve Tasarının 
maddelerinin görüşülmesine geçilmesi kararlaştırılmıştır. 

Komisyonumuz Tasarının 4, 15, 23, 24, 33, 49 ve 75 inci maddelerini değiştirerek, diğer mad
delerini aynen kabul etmiştir. Ancak Komisyonumuzda, aynen kabul edilen bazı maddeler üzerin
de de tartışmalar yaşanmış ve buradaki görüşlerin esas komisyona bildirilmesi kararlaştırılmıştır. 
Bu nedenle, öncelikle üzerinde değişiklik yapılan maddeler ve bu değişikliklerin gerekçeleri açık
landıktan sonra, üzerinde tartışma yapılan maddeler ve bu tartışmalarda somutlaşan düşünceler 
özetlenecektir. 

1. Değiştirilen Maddeler 
- m. 4 
Tasarının 4 üncü maddesi belediye kurulmasının koşullarını düzenlemektedir. Maddeye göre 

bir yerleşim biriminde belediye kurulabilmesi için, bu yerleşim biriminde son nüfus sayımı en az 
5000 nüfus bulunması gerekmektedir. Maddenin görüşülmesi sırasında, madde üzerinde iki farklı 
görüş ileri sürülmüştür. 

Birinci görüşe göre, belediye sayısının olanaklı olduğunca artması kentleşmeyi ve dolayısıyla 
kalkınmayı hızlandıracaktır. En küçük birimlerde belediye bulunması, buraların köy olmaktan çık
masına ve kent haline gelmesine yol açacaktır. Bu çerçevede 2000 nüfuslu yerlerde belediye bulun
ması ülkenin kalkınması ve kentleşmesi açısından yararlıdır. Küçük ölçekli birimlerde hizmet 
maliyetinin yüksek olması nedeniyle hizmet üretilememesinin önüne ise "alan yönetimi" kavramı 
ile geçilebilir. Belirli bir alandaki küçük belediyelerin zorunlu birlikler aracılığıyla birleştirilmesi ve 
hizmet üretmeleri, hem hizmetin üretilmesini olanaklı kılacak hem de kentleşme hızlanmış olacak
tır. Örneğin Türkiye'nin idari yapısının esin kaynağı olan Fransa'da 35. 000 belediye bulunmaktadır 
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ve alan yönetimi sayesinde hizmet üretiminde aksama olmamaktadır. Oysa Ülkemizde toplam 
belediye sayısı 3225'tir ve sorun alan yönetimi olmamasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle 
belediye kurabilmek için gereken 2000 nüfusun 5000'e yükseltilmesi sakıncalıdır. 

İkinci görüşe, nüfusu 5000'in altında olan belediyeler hiçbir hizmet üretememekte, bu 
belediyelere sağlanan kaynaklar, sadece cari giderlerin karşılanmasında kullanılmakta ve bu kay
naklar yeterli olmadığından bu belediyeler hizmet karşılığı olmadan borçlanmaktadırlar. Bu da ül
ke kaynaklarının heba olmasına neden olmaktadır. Bu nedenle belediye kurulma koşulunun 7500 
nüfus ve hatta 10.000 olmasında yarar vardır. Ancak bu aşamada nüfus koşulunu bu kadar yükselt
menin yaratacağı sakıncalar dikkate alınarak, 2000 nüfusu 5000'e yükseltmek yeterli olacaktır. Öte 
yandan, halen görüşülmekte olan İl Özel İdaresi Kanunu Tasarısında, köyler arasında zorunlu bir
likler kurulması öngörülmüştür ve il özel idaresinin yönetiminde köyler arasında birlik kurulması 
yoluyla alan yönetimi kavramı uygulanmış bulunmaktadır. 

Maddenin üçüncü fıkrası köylerin ya da muhtelif köy kısımlarının birleşerek belediye kurabil
melerine olanak tanımaktadır. Buna göre bu tür köylerin ya da köy kısımlarının birleşerek belediye 
kurabilmeleri için meskun sahalarının, merkez kabul edilecek yerleşim yerinin meskun sahasına 
uzaklığının kuş uçuşu en fazla 1000 metre olması gerekmektedir. Komisyon üyelerimiz bu 
mesafenin birleşerek belediye kurmak isteyen köy ya da köy kısımları için düşük olduğunu, daha 
uzaktaki köylerin de birleşerek belediye kurmalarına olanak tanımak gerektiğini ifade etmişlerdir. 
Bu amaçla 1000 metrelik mesafeyi 1500 metreye çıkaran önerge Komisyonumuzca kabul edilmiş 
ve 4 üncü madde bu önergeyle birlikte kabul edilmiştir. 

-m. 15 
Tasarının 15 inci maddesi belediyenin yetkileriyle imtiyazlarını düzenlemektedir. Maddenin 

(m) bendinde ikinci ve üçüncü sınıf gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yer
lerini ruhsatlandırma yetkisi belediyeye verilmiştir. Madde üzerindeki görüşmeler sırasında, 
belediye tarafından ruhsatlandırılan bu yerlerin denetiminin belediye tarafından yapılamamasının 
bir eksiklik olduğu ifade edilmiştir. Madde üzerinde verilen bir önerge ile bu tür yerlerinin 
denetiminin de belediye tarafından yapılması öngörülmüştür. Önerge Komisyonumuzca kabul edil
miş ve 15 inci madde önergede öngörülen bu değişiklikle birlikte kabul edilmiştir. 

Maddenin (j) bendinde, gerçek ve tüzel kişilerin belediye sınırları içinde hal açmalarına izin 
vermenin belediyenin yetkisi olduğu belirtilmektedir. Madde üzerinde verilen bir önerge ile bu 
yetkinin (j) bendinden çıkarılması istenmektedir. Önerge üzerinde yapılan açıklamalarda, bu tür hal
lerin açılmasına izin verilmesiyle, sebze ve meyvenin toptancı hallerine girmeyebileceği ve bu 
suretle devletin önemli miktarda vergi kaybına uğrayacağı belirtilmiştir. Aynca bu tür haller 
rekabetin de işlemesine engel olacak ve toptancı hallerindeki komisyoncuları olumsuz etkileyecek
tir. Önerge Komisyonumuzda, belediyeleri bu tür yetkilerle donatmanın yerel halkın yaranna 
olacağı düşüncesiyle reddedilmiştir. 

15 inci maddenin son fıkrası haczedilemeyecek belediye mallarını düzenlemektedir. Komis
yonumuzda, haczedilemeyecek mallann kapsamının genişletilmesi gerektiği ve belediye mallannın 
haczine neden olan kişilerin bu hacizden dolayı sorumlu tutulmalan gerektiği ifade edilmiştir. 
Cevaben yapılan açıklamalarda, haczedilecek mallann sınırlı tutulmasının, belediyenin borçlu kal
masına ve borçlannın devlet tarafından üstlenilmesine neden olduğu; bu durumda seçmenin seçilen
leri cezalandırmadığı ifade edilmiştir. Batı demokrasilerinde, belediyelerin bütün mallan hac-
zedilebilmekte ve belediyeyi hacizle karşı karşıya getiren yöneticiler izleyen seçimlerde seçil-
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meyerek cezalandırılmış olmaktadır. Seçmenin seçilenleri cezalandırması için, haciz durumundan 
etkilenmesi ve aldığı hizmetlerin yerine getirilmemesi gerekir. Bu durumda seçmen oyunu kullanır
ken daha dürüst kişilerin seçimi konusunda daha hassas olacaktır. Dolayısıyla belediyede hac
zedilecek malların kapsamının mümkün olduğunca daraltılması en doğru çözümdür. Tasanda, hal
kın hizmetlerden tümüyle mahrum kalmaması için, bu ilkeye aykırı davranılmış ve bazı malların 
haczedilememesi hüküm altına alınmıştır. 

-m. 23 
Tasarının 23 üncü maddesi belediye meclisi kararlarının kesinleşme yöntemine ilişkindir. Buna 

göre belediye başkanı, hukuka aykırı gördüğü belediye meclisi kararlarını beş gün içinde gerekçeli 
olarak iade edebilir. Belediye meclisinin bu tür kararlarının yeniden kabul edilebilmesi için üye tam 
sayısının salt çoğunluğunun oyu gerekecektir. 

Maddenin komisyonumuzda görüşülmesi sırasında, belediye meclisi kararlarının iadesi için 
belediye başkanına tanınan beş günlük sürenin yetersiz olduğu belirtilmiştir. Belediye başkanının 
yapacağı hukukilik denetimi daha derinlemesine bir araştırma ve incelemeyi gerektirebilir ya da 
kararın alındığı dönemde işlerin yoğunluğu nedeniyle bu tür bir iade mümkün olmayabilir. Komis
yonumuzda belediye başkanına biraz daha zaman tanımak amacıyla verilen önerge kabul edilmiş
tir. Önerge beş günlük süreyi yedi güne çıkarmaktadır. Madde önergede öngörülen değişiklikle bir
likte kabul edilmiştir. 

-m. 24 
Tasarının 24 üncü maddesi ihtisas komisyonlarını düzenlemektedir. Maddeye göre belediye 

meclis üyeleri arasından seçeceği kişilerle her dönem başı toplantısında ihtisas komisyonları 
kurabilecektir. Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde, bu komisyonların her dönem başı toplan
tısında seçiliyor olmasının ihtisaslaşmayı engelleyebileceği belirtilmiştir. Bunun yerine, tıpkı 
TBMM'deki ihtisas komisyonlarında olduğu gibi, başkanlık divanı seçimleri döneminde seçim yap
mak komisyonların daha uzun süre görev yapmalarına ve alanlarında ihtisaslaşmalarına neden 
olacaktır. Belediye başkanlık divanı, seçimden sonra iki yıl için seçilmekte ve ilk iki yıldan sonra 
seçilen başkanlık divanı gelecek seçimlere kadar görev yapmaktadır. Böylece ihtisas komisyonları 
da önce iki yıl için sonra da yeni mahalli idareler seçimine kadar görev yapacaktır. Komisyonumuz
da ihtisas komisyonlarının görev süresinin başkanlık divanının görev süresiyle eşit olmasını ön
gören bir önerge kabul edilmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde belli bir büyüklüğe ulaşmış belediyelerde plan ve 
bütçe ile imar komisyonlarının kurulması zorunlu kılınmaktadır. Bu yerlerde düzenli kentleşme için 
planlama yapılması ve imarın kontrol altında olması zorunluluktur. Maddeye göre bu büyüklük 
"nüfusu 50.000'i aşan belediyelerdir. Komisyonumuzda yapılan görüşmeler sırasında, çok daha 
küçük yerlerde de düzenli kentleşmeyi sağlamak için önlemler almak zorunludur. Bu nedenle mad
dede geçen 50.000 nüfus koşulunu 10.000'e indiren bir önerge Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 
Böylece nüfusu 10.000'i aşan bütün belediyelerde plan ve bütçe ile imar komisyonlarının kurulması 
zorunluluk haline gelmiş olmaktadır. 

Tasarının 24 üncü maddesi kabul edilmiş bulunan bu iki önergeyle birlikte kabul edilmiştir. 
- m. 33 
Tasarının 33 üncü maddesi belediye encümeninin oluşumunu düzenlemektedir. Maddede, 

belediye encümeni konusunda, il belediyeleri ile diğer belediyeler arasında aynm yapılmıştır. Buna 
göre il belediyelerinde dört seçilmiş ve dört atanmış encümen üyesi; diğer belediyelerde ise üç atan-
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mış ve üç seçilmiş encümen üyesi bulunmaktadır. Komisyonumuzda yapılan görüşmeler sırasında bel
li bir büyüklüğü aşan belediyelerde iş yoğunluğunun çok yüksek olduğu ve bu belediyelerde de tıpkı 
il belediyelerinde olduğu gibi dört seçilmiş ve dört atanmış üyenin bulunması gerektiği ifade edilmiş
tir. Bu amaçla nüfusu 100.000'i aşan belediyeleri, encümen üyelerinin sayısı bakımından il 
belediyeleri ile aynı sınıfa sokan önerge Komisyonumuzca kabul edilmiştir. Buna göre nüfusu 
100.000'i aşan belediyelerde, tıpkı il belediyeleri gibi dört seçilmiş ve dört atanmış üye bulunacaktır. 

-m. 49 
Tasarının 49 uncu maddesi belediyelerde personel istihdamına ilişkindir. 
Komisyon üyelerimiz, 49 uncu maddenin Tasarının en önemli maddelerinden biri olduğunu 

ifade etmişlerdir. Madde çeşitli yönleriyle komisyon üyelerimiz tarafından eleştirilmiştir. 
Komisyon üyelerimizden bazıları maddenin getirdiği personel rejiminin siyasi kadrolaşmayı 

olanaklı kıldığını ifade etmişlerdir. Belediye personelinin belediye başkanı tarafından atanacak ol
ması, belediye başkanının kendi siyasi yandaşlannı işe almasına neden olacak ve siyasi kadrolaşma 
gerçekleşecektir. Bu da hizmetlerin gereği gibi yerine getirilmemesi ve belediyelerin siyasi kad
rolaşma yeri olmasıyla sonuçlanacaktır. 

Cevaben yapılan açıklamalarda, belediyelerde hızlı karar alınmasını ve etkinliği sağlamak, 
belediye başkanının projelerini gerçekleştirmesine olanak tanımak bakımından, belediye başkanına 
personel alımında bu tür bir yetki vermenin gerekli olduğu belirtilmiştir. Bir çok belediyede yeter
li nitelikte eleman olmadığından, bir çok hizmet gereği gibi yerine getirilememekte ve sonuçta hiz
metlerin gereği gibi yerine getirilmesi aksamaktadır. Belediye başkanına donanımlı personeli söz
leşmeli olarak istihdam etme yetkisi verilmesi çağdaş belediyecilik anlayışının zorunlu bir 
sonucudur. 

Maddeye göre, belediye personeli belediye başkanı tarafından atanmakta ve bu atama belediye 
meclisinin bilgisine sunulmaktadır. Komisyon üyelerimizden bazıları bu atamanın başkan tarafın
dan yapılmasını olumlu karşılamakla birlikte, bu atamanın onaya değil de bilgiye sunulmasını yeter
siz bulmuşlardır. Bu görüşe göre, belediye meclisi de belediye başkanı gibi seçilmiştir ve başkanın 
yaptığı atamalar meclisin onayından geçmelidir. Belediye meclisine başkanın işlerini aksatan bir 
kurum gözüyle bakmak doğru bir anlayışın yansıması değildir. Belediye meclisi, belediye başkanıy
la birlikte yerel hizmetlerin yerine getirilmesi çabası içinde olan ve yine başkan gibi yerel seçmen
ler tarafından seçilerek oluşturulan bir organdır. Belediye başkanını, belediye meclisi karşısında bu 
kadar güçlendirmek ve belediye meclisini etkisizleştirmek sağlıklı bir yerel yönetim yapısının oluş
masını engeller. Bu anlayıştaki komisyon üyelerimiz tarafından verilen bir önergede, belediye baş
kanı tarafından yapılan atamalar belediye meclisinin bilgisi yerine onayına sunulmaktadır. Öner
genin aleyhinde konuşan komisyon üyelerimiz, belediyenin daha etkin ve kaliteli hizmet sunabil
mesi için belediye başkanının personel istihdamında özgür bırakılması gerektiğini ifade etmişlerdir. 
Belediye başkanları birlikte çalışacakları elemanları teminde tümüyle özgür bırakılmalı ve Başkan 
en donanımlı elemanları belediyede istihdam etme yetkisine sahip olmalıdır. Belediye Kanunu 
Tasarısı ile getirilen sistemin işleyebilmesinin en önemli ayaklarından biri, başkanın bu tür bir yet
kiyle donatılmış olmasıdır. Başkan bu yetkiyle ekibini özgürce oluşturacak ve projelerini gerçekleş
tirme olanağına sahip olacaktır. Belediye meclisinin atamaları onaylama yetkisi başkan ile meclis 
arasında hoş olmayan pazarlıkların doğmasına neden olabilecektir. 

Önerge sahipleri tarafından yapılan açıklamalarda, belediyenin atanan personeli atama yet
kisinin olması, başkanın özgürlüğünü sınırlamadığı; başkanın, liyakatli eleman istihdam etmede bir 
sorununun olmayacağı belirtilmiştir. Önerge Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiş ve 
madde önergede öngörülen değişiklikle birlikte kabul edilmiştir. 
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Madde üzerindeki görüşmeler sırasında, bazı komisyon üyelerimiz tarafından, başkan yardım
cılığı uygulamasının son derece yerinde olduğu ve özellikle büyük belediyelerde başkan yardım
cılığının çok işlevsel olabileceği, ancak başkan yardımcısına ödenecek ödeneğin başkana verilen 
ödeneğin yarısıyla sınırlandırılmış olmasının yetenekli başkan yardımcısı istihdam etmeyi güçleş
tireceği ifade edilmiştir. Bu üyelerimiz tarafından, başkan yardımcılarına ödenecek ödeneğin üst 
sınırının başkana ödenen ödenek olması gerektiği ifade edilmiştir. 

-m. 75 
Tasarının 75 inci maddesi kent konseylerini düzenlemektedir. 
Maddenin görüşülmesi sırasında, bazı komisyon üyelerimiz tarafından kent konseylerine 

katılanlara huzur hakkı ödenmesinin, katılanları teşvik edeceği ve katılımı artıracağı ifade edilmiş
tir. Cevaben yapılan açıklamalarda, kent konseyine katılımın gönüllü ve ücretsiz olmasının "kent 
konseyi" kavramının içinde bulunduğu; ödenecek ücretin kent konseyi kavramının ruhuna aykırı ol
duğu belirtilmiştir. Kent konseyine katılacak kişi ve kurumlar, herhangi bir karşılık beklemeden 
kentin sorunlarıyla uğraşan ve yaşadığı kentin sorunlarını çözmeye çalışan ve sorunsuz bir kent 
içinde yaşamayı sağlayan birey ve örgütlerdir. Dolayısıyla bu tür bir huzur hakkı, bu tür bir katılımı 
karşılıklılık ruhuna dayandıracak ve kent konseyi kavramının özü zedelenecektir. 

Kent konseyinin düzenlendiği 75 inci maddenin ikinci fıkrasında kent konseyine katılacak kişi 
ve kuruluşlar düzenlenmektedir. Maddenin ikinci fıkrasına ilişkin olarak verilen önergede noterlerin 
de madde metninde sayılması öngörülmektedir. Önerge Komisyonumuzca kabul edilmiş ve madde 
önergede öngörülen değişiklikle birlikte kabul edilmiştir. 

2. Tartışma Konusu Olan Maddeler 
-m. 11 
Tasarının 11 inci maddesi belediye tüzel kişiliğinin sona erdirilmesine ilişkindir. Maddeye göre 

nüfusu 2000'in altına düşen belediyeler, Danıştay'ın görüşü alınarak İçişleri Bakanlığının önerisi 
üzerine müşterek kararname ile köye dönüştürülmektedir. 

Daha önce 4 üncü madde üzerindeki tartışmalarda aktarıldığı gibi, alan yönetimi kavramının 
uygulanmasını isteyen Komisyon üyelerimiz, belediye nüfusunun düşük olmasının yerinde ol
duğunu; belediyenin kentleşmeyi hızlandırdığını ve bu nedenle küçük belediyeleri kaldırmak yerine 
alan yönetimi uygulamasına gidilmesini önermişlerdir. Bu üyelerimiz, nüfusu 2000'in altında olan 
belediyelerin kaldırılmasına karşı çıkmışlardır. 

Maddenin lehindeki komisyon üyelerimiz, nüfusu 2000'in altına düşmüş olan belediyelerin, 
mevcut 1580 sayılı Kanundaki 2000 nüfus koşulunu bile taşımadıklarını, dolayısıyla bu 
belediyelerin kanun gereği kaldırılmaları gerektiğini, ancak kanundaki boşluk nedeniyle kal
dırılmadıklarını ve 4 üncü maddenin bu boşluğu doldurduğunu ifade etmişlerdir. Maddenin lehin
deki üyelerimiz bu tür belediyelerin hizmet üretiminde bulunmadan kaynak tükettiklerini ve bu 
nedenle kaldırılmalarının gerektiğini ifade etmişlerdir. 

Komisyon üyelerimizden bazıları bu tür belediyelerin kaldırılması için Danıştayın görüşüne 
başvurmanın gereksiz olduğunu ve süreci uzattığını ve bu nedenle Danıştayın görüşüne başvurma 
zorunluluğunun kaldırılması gerektiğini ifade etmişlerdir. Cevaben yapılan açıklamalarda, Danış
tayın görüşüne başvurulmaması ve daha sonra bir hata yapıldığının yargı kararıyla ortaya konması 
halinde, içinden çıkılmaz sorunlarla karşılaşıldığı, bu tür durumlarla karşılaşmamak için önceden 
Danıştay görüşünü almanın yararlı olacağı belirtilmiştir. Ayrıca idare hukukundaki usulde paralel
lik ilkesi Danıştayın görüşünün alınmasını zorunlu kılmaktadır. Çünkü belediye kurulurken Danış
tayın görüşü alınmaktadır. Dolayısıyla belediye kuruluşunda yapılan bir işlemin belediye kaldırıl
masında uygulanmaması usulde paralellik ilkesine aykırılık oluşturacaktır. 
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-m. 19 
Tasannın 19 uncu maddesi meclis başkanlık divanını düzenlemektedir. Buna göre, belediye 

meclisi, seçimden sonra kendiliğinden toplandığı ilk toplantısında, meclis birinci ve ikinci başkan-
vekilleri ile iki katip üyeyi başkanlık divanına seçmektedir. Maddenin üçüncü fıkrasına göre 
belediye meclisine belediye başkanı ve bulunmaması durumunda sırasıyla meclis birinci başkan-
vekili ve meclis ikinci başkanvekili başkanlık etmektedir. 

Komisyonumuzda maddenin 3 üncü fıkrası konusunda uygulamada ortaya çıkabilecek yanlış 
anlama önlenmeye çalışılmıştır. Şöyle ki, Tasannın 40 inci maddesi başkanvekilini düzenlemek
tedir. Buna göre belediye başkanının izin ve hastalık nedeniyle veya görevli olarak görevden aynl-
ması hallerinde, belediye meclisi üyelerinden biri, belediye başkanı tarafından, başkan vekili olarak 
görevlendirilmektedir. Dolayısıyla her şeyden önce 19 uncu maddedeki meclis başkan vekilleri ile 
başkan vekili arasındaki farkı bilmek gerekir. İkinci olarak, belediye başkanının bulunmaması 
durumunda kendisine vekalet edecek olan kişi başkan vekilidir. Dolayısıyla 19 uncu maddenin 
üçüncü fıkrasındaki "belediye başkanının bulunmamasını", "belediye başkanı ve başkan vekilinin 
bulunmaması" biçiminde anlamak gerekir. Dolayısıyla belediye başkanı ve başkan vekilinin bulun
maması halinde meclis başkanvekilleri başkanlık edecektir. Diğer bir ifadeyle belediye başkanının 
bulunmadığı yerde kendisi yerinde görev yapan başkan vekili, belediye meclisinde de, başkanın 
yokluğunda görev yapacak ilk kişidir. Belediye başkanı ifadesi, her durumda, başkan vekili 
ifadesini kapsar. Kısacası 19 uncu maddede başkanın bulunmaması halinde başkanlık yapacak olan 
öncelikle başkanvekilidir; başkan vekilinin de bulunmaması halinde meclis birinci ve ikinci başkan
vekilleri başkanlık yapacaklardır. 

Komisyonumuzda maddenin görüşülmesi sırasında, bu hususun yeterince açık olmadığı ve 
maddenin daha açıkça yazılması gerektiği ifade edilmiştir. Ancak bu tür bir yazım, "başkan" söz
cüğünün geçtiği her yerde, "başkanın bulunmadığı yerlerde başkan vekili yetkilidir" biçiminde bir 
açıklama yapılmasını gerektirir ki bu hem güçtür hem de gereksizdir. Dolayısıyla komisyon 
raporumuzda konunun açıklanması suretiyle, uygulamada ortaya çıkabilecek aksaklıklara önlen
mesi kararlaştınlmıştır. 

-m. 20 
Tasannın 20 nci maddesi belediye meclisinin toplantılannı düzenlemektedir. Buna göre 

belediye meclisi her ayın ilk haftası beş günü geçmemek üzere toplanmaktadır. Maddenin Komis
yonumuzda görüşülmesi sırasında, "tatil" kavramının çalışanlar açısından son derece önemli olduğu 
ve çalışmanın olduğu yerde dinlenme amacıyla tatil yapılmasının çağdaşlığın bir sembolü olduğu 
belirtilmiştir. Bu amaçla belediye meclisinin yılda bir ay tatil yapmasına olanak tanıyan bir önerge 
verilmiştir. Ancak belediye meclisinin ayda en fazla beş gün toplanabilmesi ve 25 gün çalışmamak 
zorunda olması, tatille ilgili bir düzenleme yapılmamasına neden olmuştur. Belediye meclisinin beş 
günlük toplantı süresi üst sınırdır; meclis bir gün de toplanabilir. Bu durumda her ay 29-30 gün tatil 
yapılması olanaklıdır. Aynca belediye meclisi üyelerinin tümünün aynı ay içinde tatil yapmalan 
düşünülemeyeceğine ve belediye meclisinin çoğunlukla toplanması olanaklı olduğuna göre, mad
dede aynca tatil konusunun düzenlenmesine gerek görülmemiştir. Komisyonumuz bu nedenle, 
belediye meclisinin yılda bir ay tatil yapmasını öngören önergeyi reddetmiştir, 

-m. 30 
Tasannın 30 uncu maddesi belediye meclisinin feshini düzenlemektedir. Buna göre fesih 

nedenlerinden biri, belediye meclisinde belediyeye verilen görevlerle ilgili olmayan siyasi 
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konuların görüşülmesi ve bu konuda karar alınmasıdır. Komisyon üyelerimizden bazıları, bu tür bir 
düzenlemenin belediyeleri zor durumda bırakacağını, düşünce özgürlüğüne aykırı olduğunu ve kal
dırılması gerektiğini ifade etmişlerdir. Bu üyelerimiz en azından, bu tür bir fesih nedenini "karar al-
mak"la sınırlamak gerektiğini, sadece görüşme yapılmasının fesih nedeni sayılmaması gerektiğini 
ifade etmişlerdir. 

Cevaben yapılan açıklamalarda, mevcut düzenlemede, belediyeye verilen görevlerle ilgili 
konularda bile siyasi konuların görüşülmesinin yasaklanmış olduğunu, yeni düzenlemede görev 
alanına giren siyasi konularda görüşme yapılabileceği ve karar alınabileceği ve bunun ileri bir adım 
olduğu belirtilmiştir. 

-m. 39 
Tasarının 39 uncu maddesi belediye başkanlarının özlük haklarını düzenlemektedir. Komisyon 

üyelerimiz belediye başkanlarının özlük haklarının iyileştirilmesini olumlu karşılamışlardır. Komis
yonumuzda, geçmişte belediye başkanlığı yapmış kişilerin, görevleri sona erdikten sonra son derece 
zor durumda kalabildiklerini ve kendilerine yakışmayan işlerde çalıştıklarını ifade etmişlerdir. Bu 
nedenle belediye başkanlığı yapmış kişilerin sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınarak itibarlarının 
korunması bir zorunluluktur. Çünkü bu kişiler yerel seçmenler tarafından belediye başkanlığı gibi 
son derece onurlu bir göreve getirilmişlerdir. Bu kişilerin bu onurlu görevden sonra, kendileri 
açısından küçük düşürücü işlerde çalıştırılmaları doğru değildir. Bu nedenle geçmişte belediye baş
kanlığı yapmış ve mevzuattaki boşluk nedeniyle emeklilik hakkını kazanmamış ve sayılan 300'ü 
geçmeyen belediye başkanının emeklilik haklarıyla ilgili bir düzenleme yapılmalıdır. 

Cevaben yapılan açıklamalarda, sosyal güvenlik sisteminin iştirakçilerin katkılarıyla ayakta 
kalabildiği ve karşılığı olmaksızın kişileri sosyal güvenliğe kavuşturmanın sosyal güvenlik kuruluş
larının dengesini bozarak sistemin işlemesini aksattığı belirtilmiştir. Bu nedenle haklı da olsa, bu tür 
sistemi bozan uygulamalardan kaçınmak gerektiği ifade edilmiştir. Konunun, bu konuda ihtisas 
komisyonu olan Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesinin daha doğru olacağı ifade edilmiştir. 

- m. 50 
Tasarının 50 nci maddesi belediye zabıtasını düzenlemektedir. Maddenin Komisyonumuzda 

görüşülmesi sırasında, belediye zabıtasının belediyenin vitrini olduğu ve bu nedenle de büyük önem 
taşıdığı ifade edilmiştir. Belediye zabıtası kaçak yapılar ile mücadelede çok önemli bir fonksiyon 
üstlenmektedir. Belediye zabıtasının kaçak yapılaşma ile mücadelede ve diğer bazı konularda daha 
etkin hizmet yürütebilmesi için kendilerine belirli sınırlamalarla silah taşıma ve kullanma yetkisi 
tanınmalıdır. 

Cevaben yapılan açıklamalarda, silah taşıma ve kullanma yetkisinin çok hassas bir konu ol
duğu; belediyenin kaçak yapılarla mücadelede güvenlik güçlerinden yardım alabildiği ve 
belediyelerin bu konuda ciddi sorunlarla karşılaşmamaları için belediye zabıtasına bu tür bir yetki 
vermemek gerektiği ifade edilmiştir. 

-m. 54 
Tasarının 54 üncü maddesi denetimin kapsam ve türlerine ilişkindir. Buna göre denetim, iç ve 

dış denetim olarak ikiye aynlmakta; iç denetim belediye başkanı veya görevlendireceği iç denetçiler 
tarafından, dış denetim Sayıştay tarafından yapılmaktadır. Aynca belediyenin idari işlemlerinin 
idarenin bütünlüğüne ve kalkınma planı ve stratejilerine uygunluğu İçişleri Bakanlığı tarafından 
denetlenecektir. Madde üzerinde yapılan görüşmeler sırasında; 
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- Sayıştay'ın dış denetim yapan tek kuruluş olmasının denetimin yetersiz kalmasıyla sonuç
lanacağı; Sayıştay'ın denetim işinin üstesinden gelemeyeceği, 

- Teftiş kurullarının denetim yapmasına olanak tanınması gerektiği, 
- Denetim kurullarının denetim yetkisine son verilmesi gerektiği, 
İfade edilmiştir. 
Yapılan açıklamalarda, denetim kurullarının denetim sırasında son derece siyasi davrandıkları, 

Bakanlar tarafından belli siyasi düşünceye sahip belediye başkanlarını cezalandırmak için görevlen
dirildikleri ve bu nedenle tarafsız görev yapamayan bu kurulların tasfiye edilmesi gerektiği ifade 
edilmiştir. Bunun yerine son derece sıkı ve titiz çalışmalar yapan teftiş kurulları tarafından denetim 
yapılmasına olanak tanınması gerektiği ifade edilmiştir. 

Cevaben yapılan açıklamalarda, denetim kurullarında söz edilen tür görev yapan kişiler 
bulunabileceği ancak bu davranışların kurulların bütün elemanları için geçerli olmayacağı, her 
kurumda kurumun amaçlarıyla bağdaşmayacak biçimde davranan kişiler olabileceği ve dolayısıyla 
bundan dolayı kurumun tümünü karalamamak gerektiği ifade edilmiştir. 

Ayrıca Tasanda yapılan düzenlemelerle, denetim kurullarında görülen aksaklıkların giderildiği, 
denetim kurullarının siyasi davranmalarının önüne geçildiği ifade edilmiş olan kaygıların giderilmiş 
olduğu belirtilmiştir. 

- m. 56 
Tasarının 56 ncı maddesi belediye hizmetlerinde aksama olması halini düzenlemektedir. Buna 

göre, belediye hizmetlerinin, 
a) Ciddi biçimde aksaması, 
b) Bu aksamanın halkın sağlık, huzur ve esenliğini hayati derecede olumsuz etkilemesi halinde, 
Bu durum, öncelikle ilgili Bakanlığın talebi üzerine yetkili hukuk hâkimi tarafından sap

tanacaktır. 
Bakanlık bu saptamadan sonra belediyeyi hizmeti yerine getirmesi konusunda uyarır ve aksak

lık giderilmezse hizmetin yerine getirilmesi validen istenir. 
Madde üzerinde yapılan açıklamalarda, "hizmetin ciddi biçimde aksaması" ve "hayati derecede 

olumsuzluk" kavramlarının göreli kavramlar olduğu; bunların ölçütlerinin bulunmadığı ve bu 
nedenle de sübjektif uygulamaların konusu olabilecekleri ifade edilmiştir. Maddenin baskı ve teh
dit içerdiği ve siyasal uygulamalara olanak tanıdığı belirtilmiştir. 

Cevaben yapılan açıklamalarda, buradaki işleyişin kademeli bir saptama üzerine temellendiği ve 
bu maddenin haksız işlemesinin çok güç olduğu; maddenin halkın ihtiyaçlarının karşılanmamış olması 
ihtimali dikkate alınarak zorunluluktan kaynaklandığı ve yeterince objektif olduğu belirtilmiştir. 

-m. 60 
Tasarının 60 mcı maddesi belediyelerin borçlanma yöntemini belirlemektedir. 
Madde üzerinde yapılan açıklamalarda, İller Bankasının bugünkü yapısıyla bir belediye ban

kası olmaktan çıktığı ve acilen bir belediye bankası haline getirilmesi gerektiği ifade edilmiştir. 
Komisyon üyelerimiz İller Bankasının, belediyelerin işini yapan bir banka haline getirilmesinin ve 
Belediyeler Bankası adını almasının zorunlu olduğunu ifade etmişlerdir. Banka bugünkü yapısıyla, 
diğer bankalardan kredi almakta ve üzerine kendi komisyonunu da koyarak belediyelere kredi ver
mektedir. Bankanın belediyelere yaptığı projeler son derece pahalı yapılmakta ve belediyeler 
pahalıya hizmet üretmiş olmaktadırlar. Banka ayrıca partizanca davranışlarda da bulunmaktadır. Bu 
nedenle bir an önce yeniden düzenlenmesi gerekir. 
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Cevaben yapılan açıklamalarda, bankanın yeniden yapılandırma çalışmalarının sürmekte ol
duğu ifade edilmiştir. 

-m. 69 
Tasarının 69 uncu maddesi belediyelerin sermaye şirketleri kurmalarına ilişkindir. 
Maddenin görüşülmesi sırasında, bu maddenin belirsiz olduğu ve belediyelerin şirket kur

malarına olanak tanınacaksa bu maddenin daha ayrıntılı düzenlenmesi gerektiği ifade edilmiştir. 
Belediye şirketlerinin ihalelere girememek gibi bir sorunları bulunmaktadır. Bu durumda belediye 
şirketlerinin ne olduğu ve ne yapabilecekleri konusunun ayrıntılı olarak düzenlenmesi şarttır. 

Raporumuz, Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmak üzere arz olunur. 

Başkan 
Tevfık Ziyaeddin Akbulut 

Tekirdağ 
Üye 

Ali Küçükaydın 
Adana 

Üye 
Şevket Orhan 

Bursa 
Üye 

Mehmet Sait Armağan 
İsparta 

Üye 
Hakkı Ülkü 

İzmir 
(Bazı maddeler için 

muhalefet şerhim eklidir) 
Üye 

Mehmet S. Kesimoğlu 
Kırklareli 

(Muhalefet şerhim ektedir) 
Üye 

Selami Uzun 
Sivas 

Üye 

Başkanvekili 
Ali Sezai 

Kahramanmaraş 
Üye 

Şevket Gürsoy 
Adıyaman 

(Muhalefet şerhi ektedir) 
Üye 

Ali Yüksel Kavuştu 
Çorum 

Üye 
Sıdıka Sarıbekir 

İstanbul 
(Muhalifim) 

Üye 
Serpil Yıldız 

İzmir 

Üye 
Mehmet Sefa Sirmen 

Kocaeli 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Abdullah Veli Şeyda 

Şırnak 

Üye 

Kâtip 
Muharrem Tozçöken 

Eskişehir 
Üye 

Reyhan Balandı 
Afyon 

Üye 
Mehmet Soydan 

Hatay 
Üye 

Nusret Bayraktar 
İstanbul 

Üye 
Sinan Özkan 
Kastamonu 

Üye 
Ali Oksal 

Mersin 
(Madde 53-54-56'ya muhalefet) 

Üye 
Şevket Arz 
Trabzon 

(Muhalefet şerhi ektedir) 

Mehmet Kartal Şükrü Önder 
Van Yalova 

(Bazı maddelere muhalifim) (İmzada bulunamadı) 
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MUHALEFET ŞERHİMİZDİR 
Tasan yerelleşme anlayışına sahiptir; Prens Sabahattin modelidir; cemaatleri güçlendirmek

tedir ve bu nedenle çeşitli sakıncalar içermektedir. Bu alanda bir reform gerekli olmakla birlikte 
yerelleşme yerine yerinden yönetim anlayışının kurumsallaştırılması gerekir. Tasarının geneline bu 
açıdan ve aşağıda belirtmiş olduğumuz alanlardaki maddelerine belirtilen şu gerekçelerle muhalifiz : 

- Çağdaş yerel yönetimlerin birçoğunda ve Türk İdari Sisteminin esin kaynağı olan Fransız 
İdari Sisteminde alan yönetimi bulunmaktadır. Alan yönetiminde çok sayıda küçük belediye bulun
makta ve belirli bir alandaki küçük belediye birlikler yoluyla yönetilmektedir. Örneğin Fransa'da 
35.000 belediye bulunmaktadır. Oysa bizde yakınmakta olduğumuz belediye sayısı sadece 3225 
yani Fransa'dakinin 1/10'udur. Böylece hem çok küçük ölçekli birimler belediye yapılarak kentleş-
tirilmekte hem de hizmet maliyetinin düşürülmesinde büyük ölçek gerektiren hizmetler, alan 
yönetimi kavramı kullanılarak büyük ölçekte verilmektedir. Böylece hem küçük ölçekli olmanın 
dezavantaj lan giderilmekte hem de küçük ölçekli olmanın sağladığı avantajlardan yararlanılmak
tadır. Bu nedenle Tasannm 4 üncü maddesinde belediye kurulması koşulunun 5000 nüfusa yüksel
tilmiş olmasına ve 11 inci maddesinde 2000 nüfusun altındaki belediyelerin tüzel kişiliklerinin sona 
erdirilmesine karşıyız. 

- 15 inci maddenin (j) bendinde, gerçek ve tüzel kişilerin belediye sınırlan içinde hal aç-
malanna izin vermenin belediyenin yetkisi olduğu belirtilmektedir. Bu tür hallerin açılmasına izin 
verilmesiyle, sebze ve meyvenin toptancı hallerine girmeyecektir ve bu suretle devlet önemli mik
tarda vergi kaybına uğrayacaktır. Aynca bu tür haller rekabetin de işlemesine engel olacak ve top
tancı hallerindeki komisyonculan olumsuz etkileyecektir. 15 inci maddenin son fıkrası hac-
zedilemeyecek belediye mallanm düzenlemektedir. Belediyelerin mağdur olmaması ve yerel seç
menlerin yöneticilerin hatalanndan dolayı cezalandınlmamalan için haczedilemeyecek mallann 
kapsamı genişletilmelidir ve belediye mallannın haczine neden olan kişilerin bu hacizden dolayı 
sorumlu tutulmalan gerekir. Bu nedenlerle 15 inci maddedeki düzenlemeye muhalifiz. 

- Tasannm 30 uncu maddesi belediye meclisinin feshini düzenlemektedir. Buna göre fesih 
nedenlerinden biri, belediye meclisinde belediyeye verilen görevlerle ilgili olmayan siyasi 
konulann görüşülmesi ve bu konuda karar alınmasıdır. Bu tür bir düzenleme, belediyeleri zor 
durumda bırakacak, düşünce özgürlüğünü zedeleyecek, siyasi olmayan konulann siyasi konuymuş 
gibi değerlendirilmesi yoluyla haksız politik fesihlere yol açacaktır. Bu nedenle 30 uncu madde 
düzenlemesine karşıyız. 

- Tasannm 39 uncu maddesi belediye başkanlannın özlük haklannı düzenlemektedir. Belediye 
başkanlannın özlük haklannın iyileştirilmesi son derece olumludur. Ancak geçmişte belediye baş
kanlığı yapmış kişiler, görevleri sona erdikten sonra son derece zor durumda kalabilmekte ve ken
dilerine yakışmayan işlerde çalışmaktadırlar. Örneğin simitçilik yapan eski belediye başkanlan ile 
karşılaşılabilmektedir. Bu nedenle belediye başkanlığı yapmış kişilerin sosyal güvenlik şemsiyesi 
altına alınarak itibarlannın korunması bir zorunluluktur. Çünkü bu kişiler yerel seçmenler tarafın
dan belediye başkanlığı gibi son derece onurlu bir göreve getirilmişlerdir. Bu kişilerin bu onurlu 
görevden sonra, kendileri açısından küçük düşürücü işlerde çalıştınlmalan doğru değildir. Bu 
nedenle geçmişte belediye başkanlığı yapmış ve mevzuattaki boşluk nedeniyle emeklilik hakkını 
kazanmamış ve sayılan 3000'i geçmeyen belediye başkanının emeklilik haklanyla ilgili bir düzen
leme, Emekli Sandığı ile ilişki kurularak yapılmalıdır. 
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- Tasarının 49 uncu maddesinin getirdiği personel rejimi siyasi kadrolaşmayı olanaklı kılmak
tadır. Belediye personelinin belediye başkanı tarafından atanacak olması, belediye başkanının ken
di siyasi yandaşlarını işe almasına neden olacak ve siyasi kadrolaşma gerçekleşecektir. Bu da hiz
metlerin gereği gibi yerine getirilmemesi ve belediyelerin siyasi kadrolaşma yeri olmasıyla sonuç
lanacaktır. Bu nedenle 49 uncu madde düzenlemesine karşıyız. 

- Tasarının 54 üncü maddesi denetimin kapsam ve türlerine ilişkindir. Sayıştayın dış denetim 
yapan tek kuruluş olması, denetimin yetersiz kalmasıyla sonuçlanacaktır çünkü Sayıştay denetim 
işinin üstesinden tek başına gelemez. Belediyelerin denetimi son derece kurumsallaşmış bir yapıya 
sahip olan ve deneyimleri bulunan teftiş kurulları tarafından yapılmalıdır. Daha çok siyasi denetim 
yapan ve çoğu kontrolör konumunda olan denetim kurullarının denetim yetkisine son verilmelidir. 
Bu nedenlerle 54 üncü maddedeki düzenlemelere karşıyız. 

Tasarının 56 ncı maddesindeki, "hizmetin ciddi biçimde aksaması" ve "hayati derecede olum
suzluk" kavramları göreli kavramlardır; bu kavramların ölçütleri bulunmamaktadır ve bu nedenle 
de sübjektif uygulamaların konusu olabilirler. Madde bu haliyle baskı ve tehdit içermektedir ve 
siyasal uygulamalara olanak tanımaktadır. Bu nedenle maddedeki düzenlemelere karşıyız. 

Tasarının 60 inci maddesinde İller Bankası bulunmaktadır. İller Bankası bugünkü yapısıyla bir 
belediye bankası olmaktan çıkmıştır. Bu nedenle Bankanın bir an önce yeniden düzenlenmesi 
gerekir. 

Belediye şirketlerinin kurulmasını düzenleyen Tasarının 69 uncu maddesi belirsizdir. 
Belediyelerin şirket kurmalanna olanak tanınacaksa, bu olanağın sınırlı olması, bu maddenin daha 
ayrıntılı düzenlenmesi gerekir. 

Hakkı Ülkü Şevket Arz Mehmet S. Kesimoğlu 
İzmir Trabzon Kırklareli 

Şevket Gürsoy 
Adıyaman 
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İÇÎŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 
BELEDİYELER KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 
MADDE 1.- Tasarının 1 inci maddesi, Komisyonumuzca başlığıyla birlikte aynen kabul edil

miştir. 
MADDE 2.- Tasarının 2 nci maddesi, Komisyonumuzca başlığıyla birlikte aynen kabul edil

miştir. 
MADDE 3.- Tasarının 3 üncü maddesi, Komisyonumuzca başlığıyla birlikte aynen kabul edil

miştir. 
İKİNCİ BÖLÜM 

Belediyenin Kuruluşu ve Sınırları 
Kuruluş 
MADDE 4. - Son nüfus sayımına göre nüfusu 5.000 ve üzerinde olan yerleşim birimlerinde 

belediye kurulabilir. İl ve ilçe merkezlerinde belediye kurulması zorunludur. 
İçme ve kullanma suyu havzaları ile sit ve diğer koruma alanlarında ve yerleşik alanı kurulu 

bir belediyenin sınırlanna 5.000 metreden daha yakın olan yerleşim yerlerinde belediye kurulamaz. 
Köylerin veya muhtelif köy kısımlarının birleşerek belediye kurabilmeleri için, meskûn 

sahalarının, merkez kabul edilecek yerleşim yerinin meskûn sahasına, kuş uçuşu azami 1.500 met
re mesafede bulunması ve nüfusları toplamının en az 5.000 ve üzerinde olması gerekir. 

Bir veya birden fazla köyün köy ihtiyar meclisinin karan veya seçmenlerinin en az yansından bir 
fazlasının mahallîn en büyük mülkî idare amirine yazılı başvurusu ya da valinin kendiliğinden buna 
gerek görmesi durumunda, valinin bildirimi üzerine, mahallî seçim kurullan, on beş gün içinde köy
de veya köy kısımlarında kayıtlı seçmenlerin oylannı alır ve sonucu bir tutanakla valiliğe bildirir. 

İşlem dosyası valinin görüşüyle birlikte İçişleri Bakanlığına gönderilir. Danıştay'ın görüşü 
alınarak müşterek kararname ile o yerde belediye kurulur. 

Yeni iskân nedeniyle oluşturulan ve nüfusu 5.000 ve üzerinde olan herhangi bir yerleşim yerin
de, İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine müşterek kararnameyle belediye kurulabilir. 

MADDE 5.- Tasarının 5 inci maddesi, Komisyonumuzca başlığıyla birlikte aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 6.- Tasarının 6 ncı maddesi, Komisyonumuzca başlığıyla birlikte aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 7.- Tasarının 7 nci maddesi, Komisyonumuzca başlığıyla birlikte aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 8.- Tasarının 8 inci maddesi, Komisyonumuzca başlığıyla birlikte aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 9.- Tasarının 9 uncu maddesi, Komisyonumuzca başlığıyla birlikte aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 10.- Tasarının 10 uncu maddesi, Komisyonumuzca başlığıyla birlikte aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 11.- Tasarının 11 inci maddesi, Komisyonumuzca başlığıyla birlikte aynen kabul 
edilmiştir. 
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MADDE 12.- Tasarının 12 nci maddesi, Komisyonumuzca başlığıyla birlikte aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 13.- Tasarının 13 üncü maddesi, Komisyonumuzca başlığıyla birlikte aynen kabul 
edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

MADDE 14.- Tasarının 14 üncü maddesi, Komisyonumuzca başlığıyla birlikte aynen kabul 
edilmiştir. 

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları 
MADDE 15.- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: 
a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü 

faaliyet ve girişimde bulunmak, 
b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, 

belediye yasaklan koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek, 
c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı 

vermek, 
d) özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini 

yapmak, 
e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere belediye sınırları içinde; içme, kullanma ve endüstri 

suyu sağlamak; kullanılmış sular ile yağmur sulanmn uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için 
gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek, 

f) Belediye sınırlan içinde toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, 
tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. 

g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve 
depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. 

h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye sınırları ve 
mücavir alanlar içerisinde taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, 
takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek, 

i) Borç almak, bağış kabul etmek, 
j) Toptancı ve perakendeci halleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha ve yat limanlan kurmak, 

işletmek, işlettirmek; gerçek ve tüzel kişilerin belediye sınırlan içinde hal açmasına izin vermek, 
k) Motorlu taşıt muayene ve emisyon ölçümü yapmak veya yaptırmak, 
1) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı on milyar Türk Lirasının altında olan dava 

konusu işlerin, anlaşmayla tasfiyesine karar vermek, 
m) İkinci ve üçüncü sınıf gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini 

ruhsatlandırmak ve denetlemek, 
(e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetler münhasıran belediyenin hakkıdır. Bu hizmetlere 

ait hak ve imtiyazların devri genel hükümlere göre yapılır. Belediye, toplu taşımaya ilişkin hizmet
lere ait hakkını, kiralayabileceği gibi imtiyaz oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle de 
kullanabilir. 

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek 
amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. 

Belediye mallanna karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 
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Belediye vergileri, resimleri, harçları ve proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, 
şartlı bağışlar ile kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan mallan haczedilemez. 

MADDE 16.- Tasarının 16 ncı maddesi, Komisyonumuzca başlığıyla birlikte aynen kabul edil
miştir. 

İKİNCİ KISIM 
Belediyenin Organları 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Belediye Meclisi 

MADDE 17.- Tasarının 17 nci maddesi, Komisyonumuzca başlığıyla birlikte aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 18.- Tasarının 18 inci maddesi, Komisyonumuzca başlığıyla birlikte aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 19.- Tasarının 19 uncu maddesi, Komisyonumuzca başlığıyla birlikte aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 20.- Tasarının 20 nci maddesi, Komisyonumuzca başlığıyla birlikte aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 21.- Tasarının 21 inci maddesi, Komisyonumuzca başlığıyla birlikte aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 22.- Tasannın 22 nci maddesi, Komisyonumuzca başlığıyla birlikte aynen kabul edil
miştir. 

Meclis kararlarının kesinleşmesi 
MADDE 23.- Belediye başkanı, hukuka aykın gördüğü meclis kararlannı, yedi gün içinde 

gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere belediye meclisine iade edebilir. 
Yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden görüşülmesi istenip de belediye meclisi 

üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen kararlar kesinlesin 
Belediye başkanı, kesinleşen kararlann iptalini ve yürütülmesinin durdurulmasını on gün için

de idarî yargı mercilerinden isteyebilir. 
Kararlar kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde mahallin en büyük mülkî idare 

amirine gönderilir. 
Mülkî idare amiri hukuka aykın gördüğü kararlar aleyhine on gün içinde idarî yargıya baş

vurabilir. 
Kesinleşen meclis kararlannın özetleri yedi gün içinde uygun araçlarla halka duyurulur. 
İhtisas komisyonları 
MADDE 24.- Belediye meclisi, her başkanlık divanı seçimi döneminde, üyeleri arasından 

seçilecek en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonlan kurabilir. 
İhtisas komisyonlan, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin belediye meclisindeki üye 

sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. Nüfusu 10.000'i aşan 
belediyelerde plan ve bütçe ile imar komisyonlannın kurulması zorunludur. 

İmar komisyonu dışındaki komisyonlann çalışma süreleri meclisin toplantı süresiyle sınırlıdır. 
İmar komisyonu, havale edilen işleri bir ay içinde sonuçlandım. 

Komisyonlar, havale edilen işlerle ilgili raporlarını, ertesi ayın ilk toplantısına kadar meclise 
sunar. Rapor bu sürenin sonunda meclise sunulmadığı takdirde, konu meclis başkanı tarafından 
doğrudan gündeme alınır. 
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İhtisas komisyonlannın görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten sonra 
belediye meclisinde karara bağlanır. 

Komisyon çalışmalannda uzman kişilerden yararlanılabilir. 
Komisyon raporlan alenîdir, çeşitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere belediye meclisi 

tarafından belirlenecek bedel karşılığında verilir. 
MADDE 25.- Tasannın 25 inci maddesi, Komisyonumuzca başlığıyla birlikte aynen kabul 

edilmiştir. 
MADDE 26.- Tasannın 26 ncı maddesi, Komisyonumuzca başlığıyla birlikte aynen kabul edil

miştir. 
MADDE 27.- Tasannın 27 nci maddesi, Komisyonumuzca başlığıyla birlikte aynen kabul edil

miştir. 
MADDE 28.- Tasannın 28 inci maddesi, Komisyonumuzca başlığıyla birlikte aynen kabul 

edilmiştir. 
MADDE 29.- Tasannın 29 uncu maddesi, Komisyonumuzca başlığıyla birlikte aynen kabul 

edilmiştir. 
MADDE 30.- Tasannın 30 uncu maddesi, Komisyonumuzca başlığıyla birlikte aynen kabul 

edilmiştir. 
MADDE 31.- Tasannın 31 inci maddesi, Komisyonumuzca başlığıyla birlikte aynen kabul 

edilmiştir. 
MADDE 32.- Tasannın 32 nci maddesi, Komisyonumuzca başlığıyla birlikte aynen kabul edil

miştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Belediye Encümeni 

Belediye encümeni 
MADDE 33.- Belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında; 
a) İl belediyeleri ile nüfusu 100.000'i aşan belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi 

üyeleri arasından bir yıl için, gizli oyla seçeceği dört üye ile biri malî hizmetler birim amiri olmak 
üzere belediye başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği dört üyeden, 

b) Diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için, gizli oy
la seçeceği üç üye ile biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere belediye başkanının her yıl birim 
amirleri arasından seçeceği üç üyeden, 

oluşur. 
Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda, belediye başkanının görevlendireceği başkan 

yardımcısı, encümene başkanlık eder. 
Encümen toplantılanna gündemdeki konularla ilgili olarak, ilgili birim amirleri, belediye baş

kanı tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağnlabilir. 
MADDE 34.- Tasannın 34 üncü maddesi, Komisyonumuzca başlığıyla birlikte aynen kabul 

edilmiştir. 
MADDE 35.- Tasannın 35 inci maddesi, Komisyonumuzca başlığıyla birlikte aynen kabul 

edilmiştir. 
MADDE 36.- Tasannın 36 ncı maddesi, Komisyonumuzca başlığıyla birlikte aynen kabul edil

miştir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Belediye Başkanı 

MADDE 37.- Tasarının 37 nci maddesi, Komisyonumuzca başlığıyla birlikte aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 38.- Tasarının 38 inci maddesi, Komisyonumuzca başlığıyla birlikte aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 39.- Tasarının 39 uncu maddesi, Komisyonumuzca başlığıyla birlikte aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 40.- Tasarının 40 inci maddesi, Komisyonumuzca başlığıyla birlikte aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 41.- Tasarının 41 inci maddesi, Komisyonumuzca başlığıyla birlikte aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 42.- Tasarının 42 nci maddesi, Komisyonumuzca başlığıyla birlikte aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 43.- Tasarının 43 üncü maddesi, Komisyonumuzca başlığıyla birlikte aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 44.- Tasarının 44 üncü maddesi, Komisyonumuzca başlığıyla birlikte aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 45.- Tasarının 45 inci maddesi, Komisyonumuzca başlığıyla birlikte aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 46.- Tasarının 46 nci maddesi, Komisyonumuzca başlığıyla birlikte aynen kabul edil
miştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Organlara İlişkin Ortak Hükümler 

MADDE 47.- Tasarının 47 nci maddesi, Komisyonumuzca başlığıyla birlikte aynen kabul edil
miştir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Belediye Teşkilatı 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Belediye Teşkilatı ve Personeli 
MADDE 48.- Tasarının 48 inci maddesi, Komisyonumuzca başlığıyla birlikte aynen kabul 

edilmiştir. 
Personel istihdamı 
MADDE 49.- Belediye hizmetleri, memurlar, diğer kamu görevlileri ve işçiler eliyle yürütülür. 
Belediye personeli, belediye başkanı tarafından atanır ve ilk toplantıda belediye meclisinin 

onayına sunulur. 
Belediyede, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, sosyal ve 

ekonomi, kültür ve sanat, bilişim ve iletişim, planlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışman
lık alanlarında tabip, uzman tabip, veteriner, avukat, mühendis, çözümleyici ve programcı, mimar, 
ebe, hemşire, teknisyen, tekniker ve benzeri uzman ve teknik elemanlar sözleşmeli olarak çalış
tırılabilir. 

Sözleşmeli olarak çalıştırılacakların ücret miktarı ve her çeşit ödemeleri, Bakanlar Kurulu 
tarafından belirlenen sınırlar içinde belediye meclisi tarafından kararlaştırılır. Sözleşmede süre, per
formans ölçütleri, performans değerlendirmesine dayalı ödüllendirme ve diğer hususlar yer alır. 
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Personelin her türlü alacakları zamanında ve öncelikle ödenir. 
Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen memurlar, belediye başkanının talebi, ken

dilerinin ve kurumlarının muvafakatiyle ve süreleri seçim döneminin bitiminden sonraki otuzuncu 
günü geçmemek üzere belediyelerin yönetici kadrolarında görevlendirilebilir. Bu şekildeki görev
lendirmelerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) fıkrasında öngörülen 
atamaya ilişkin şartlar dikkate alınır. Görevlendirilen memurlar kurumlarından izinli sayılır ve asıl 
kadrolanyla ilişkileri devam eder. Görevlendirildikleri kadroda geçen hizmetleri asıl kadrolarında 
geçmiş gibi değerlendirilerek intibakları yapılır. Bunlar, görevlendirildikleri kadronun malî ve sos
yal haklarından yararlandırılır. Bu şekilde görevlendirilenler, görevlendirme süresinin sona er
mesinden itibaren en geç bir ay içerisinde herhangi bir işleme gerek kalmaksızın aslî kadrolarındaki 
görevlerine başlatılır. 

Belediye başkanı zorunlu gördüğü takdirde, belediye meclisinin görev süresini aşmamak ve 
başkan yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek şartıyla belediye meclis üyeleri arasından, 
boş olan başkan yardımcısı kadrolarına görevlendirme yapabilir. Bu şekilde görevlendirilen başkan 
yardımcılarına başkana verilen ödeneğin yarısını aşmamak üzere belediye meclisi tarafından belir
lenecek aylık ödenek verilir. 

Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin Vergi 
Usul Kanununda belirlenen yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın 
yüzde 30'unu aşamaz. Nüfusu 10.000'in altında olan belediyelerde bu oran yüzde 40 olarak uy
gulanır. 

Sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar hariç belediye memurlarına, başarı durumlarına göre 
toplam memur sayısının yüzde lO'unu ve Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayısının 20.000 
gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere encümen kararıyla yılda en 
fazla iki kez ikramiye ödenebilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Belediye Zabıtası, İtfaiye ve Acil Durum Planlaması 

MADDE 50.- Tasarının 50 nci maddesi, Komisyonumuzca başlığıyla birlikte aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 51.- Tasarının 51 inci maddesi, Komisyonumuzca başlığıyla birlikte aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 52.- Tasarının 52 nci maddesi, Komisyonumuzca başlığıyla birlikte aynen kabul edil
miştir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Belediyelerin Denetimi 

MADDE 53.- Tasarının 53 üncü maddesi, Komisyonumuzca başlığıyla birlikte aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 54.- Tasarının 54 üncü maddesi, Komisyonumuzca başlığıyla birlikte aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 55.- Tasarının 55 inci maddesi, Komisyonumuzca başlığıyla birlikte aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 56.- Tasarının 56 nci maddesi, Komisyonumuzca başlığıyla birlikte aynen kabul edil
miştir. 
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MADDE 57.- Tasannm 57 nci maddesi, Komisyonumuzca başlığıyla birlikte aynen kabul edil
miştir. 

BEŞİNCİ KISIM 
Mali Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Belediyenin Gelir ve Giderleri 

MADDE 58.- Tasannm 58 inci maddesi, Komisyonumuzca başlığıyla birlikte aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 59.- Tasannın 59 uncu maddesi, Komisyonumuzca başlığıyla birlikte aynen kabul 
edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Belediye Bütçesi 

MADDE 60.- Tasarının 60 inci maddesi, Komisyonumuzca başlığıyla birlikte aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 61.- Tasannın 61 inci maddesi, Komisyonumuzca başlığıyla birlikte aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 62.- Tasannın 62 nci maddesi, Komisyonumuzca başlığıyla birlikte aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 63.- Tasannın 63 üncü maddesi, Komisyonumuzca başlığıyla birlikte aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 64.- Tasarının 64 üncü maddesi, Komisyonumuzca başlığıyla birlikte aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 65.- Tasannın 65 inci maddesi, Komisyonumuzca başlığıyla birlikte aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 66.- Tasannm 66 nci maddesi, Komisyonumuzca başlığıyla birlikte aynen kabul edil
miştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Borçlanma ve İktisadi Girişimler 

MADDE 67.- Tasannın 67 nci maddesi, Komisyonumuzca başlığıyla birlikte aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 68.- Tasannın 68 inci maddesi, Komisyonumuzca başlığıyla birlikte aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 69.- Tasarının 69 uncu maddesi, Komisyonumuzca başlığıyla birlikte aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 70.- Tasannın 70 inci maddesi, Komisyonumuzca başlığıyla birlikte aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 71.- Tasannın 71 inci maddesi, Komisyonumuzca başlığıyla birlikte aynen kabul 
edilmiştir. 

ALTINCI KISIM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

MADDE 72.- Tasarının 72 nci maddesi, Komisyonumuzca başlığıyla birlikte aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 73.- Tasannm 73 üncü maddesi, Komisyonumuzca başlığıyla birlikte aynen kabul 
edilmiştir. 
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MADDE 74.- Tasarının 74 üncü maddesi, Komisyonumuzca başlığıyla birlikte aynen kabul 
edilmiştir. 

Kent konseyi 
MADDE 75.- Kent konseyi, kent yaşamında; kent vİ2yonunun ve hemşehrilik bilincinin geliş

tirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal 
yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim 
ilkelerini hayata geçirmeye çalışır. 

Belediyeler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlannın, sendikaların, noterlerin, varsa 
üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerin, kamu kurum ve kuruluşlannın ve 
mahalle muhtarlannın temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluşan kent konseyinin faaliyet
lerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar. 

Kent konseyinde oluşturulan görüşler belediye meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak 
değerlendirilir. 

MADDE 76.- Tasannın 76 ncı maddesi, Komisyonumuzca başlığıyla birlikte aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 77.- Tasarının 77 nci maddesi, Komisyonumuzca başlığıyla birlikte aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 78.- Tasannın 78 inci maddesi, Komisyonumuzca başlığıyla birlikte aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 79.- Tasannın 79 uncu maddesi, Komisyonumuzca başlığıyla birlikte aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 80.- Tasarının 80 inci maddesi, Komisyonumuzca başlığıyla birlikte aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 81.- Tasarının 81 inci maddesi, Komisyonumuzca başlığıyla birlikte aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 82.- Tasannın 82 nci maddesi, Komisyonumuzca başlığıyla birlikte aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 83.- Tasannın 83 üncü maddesi, Komisyonumuzca başlığıyla birlikte aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 84.- Tasarının 84 üncü maddesi, Komisyonumuzca başlığıyla birlikte aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 85.- Tasannın 85 inci maddesi, Komisyonumuzca başlığıyla birlikte aynen kabul 
edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Geçici Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1.- Tasannın geçici 1 inci maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 2.- Tasannın geçici 2 nci maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 3.- Tasarının geçici 3 üncü maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Son Hükümler 

MADDE 86.- Tasannın 56 ncı maddesi, Komisyonumuzca başlığıyla birlikte aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 87.- Tasannın 57 nci maddesi, Komisyonumuzca başlığıyla birlikte aynen kabul edil
miştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 616) 



- 4 2 — 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 25.6.2004 

Esas No. : 1/766 

Karar No. : 89 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 3.3.2004 tarihinde Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 4.3.2004 tarihinde, tali komisyon olarak İçişleri 
Komisyonuna, esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilen (1/766) esas numaralı 
"Belediyeler Kanunu Tasarısı", Komisyonumuzun 4.3.2004 tarihinde yapmış olduğu 35 inci bir
leşiminde Hükümeti temsilen İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu ile İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakan
lığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, T.C. 
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ve Devlet Personel Başkanlığı temsilcilerinin katılımlarıyla in
celenip, görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi; yönetim biliminde eskiden "adem - i merkeziyet" olarak adlandırılan bir kavram 
olan yerel yönetimin başlıca iki türü vardır. Bunlardan biri yetki genişliği, diğeri ise yerinden 
yönetimdir. Yetki genişliğinde merkezi kuruluşlar merkezden uzakta bulunan birimlerine ve görev
lerine belli işlevleri yerine getirmelerine yetecek bir ya da daha çok yetkiyi, kendi adlarına kullan
mak üzere devrederler. Yerinden yönetim olarak bilinen diğer oluşumda ise yasalar uyarınca oluş
turulmuş yönetim organlarının, yine yasaların belirlediği ya da merkeze bırakılmış olanlardan baş
ka işlevleri görebilmeleri için tüzel, siyasal ve mali bir takım yetkilerle donatılmalarıdır. 

Yerel yönetimlerin karar organlarının seçimle işbaşına gelmiş olmaları ve kendi işlerini kendi 
organları eliyle görmeleri ve tüzel kişiliğe sahip olmaları, bu kurumlara demokratik ve özerk 
kuruluş niteliği kazandırmaktadır. Ancak günümüzde geleneksel temsil yönteminin yeterli ol
madığı, daha demokratik bir kamu yönetimi için yönetim ve hizmet sunumunda açıklık, katılım, 
sorumluluk ve hesapverebilirlik ilkelerinin daha etkin bir şekilde hayata geçirilmesi gerektiği, bu 
ilkelerin aynı zamanda etkin bir kamu yönetiminin zorunlu unsurları arasında olduğu bir gerçektir. 

Yeni kamu yönetimi anlayışı, yönetimde etkinliği ve verimliliği temel almaktadır. Bu doğrul
tuda kamu yönetiminde yeniden yapılanma, mahalli idarelerde bir dönüşüm ve değişimi zorunlu kıl
maktadır. Mahalli idarelerin teşkilat yapıları, görev ve yetkileri, çalışma yöntemleri ve süreçleri ile 
amaçlarının da değişimin konusu olması zorunludur. 

Kamu hizmetlerinin sunulmasında halka daha yakın olan mahalli idarelere daha çok görev ve 
sorumluluk verilmesi, merkezi idare ile mahalli idareler arasındaki yetki ve kaynak dağılımının 
geleneksel yapısının değiştirilmesini ve görevleri ile orantılı gelir kaynaklan sağlanması ilkesinin 
tam anlamıyla hayata geçirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda mahalli idarelerin daha fazla 
yetki, sorumluluk ve kaynakla desteklenmesi, bu idarelerin yönetim, yapı ve anlayışlarında da buna 
uygun dönüşümlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunu hazırlayan tarihsel koşullar ve toplum yapısı güçlü bir 
merkezi otoriteye bağımlı yerel yönetimler öngörmüştür. Türk yerel yönetim sisteminde 
belediyeler, il özel idareleri ve köyler olmak üzere üç tür yerel yönetim biçimi kurulmuştur. 
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Belediyeler dünyada yaşanan gelişmelere koşut olarak ülkemizde de diğer mahalli idarelere 
göre öne çıkmıştır. Bunda, belediyelerin kent yönetimlerinden sorumlu ve gelişmelere daha duyar
lı ve gelişmelerden direkt etkilenen birimler olmalarının payı büyüktür. Çeşitli toplumsal, siyasal ve 
ekonomik nedenlerle kentlerin ülke nüfusunu bünyesine çekmesi belediyelerin önem kazanmasına 
yol açan diğer etkenlerin başında gelmektedir. 

1930 yılında çıkarılan 1580 sayılı Belediyeler Kanunu büyük şehir belediyelerinin kuruluşuy
la ilgili 3030 sayılı Kanun dikkate alınmazsa, belediyelerin kuruluş ve görevlerini düzenleyen temel 
kanundur. 

Günümüz itibariyle yaşanan hızlı ve çarpıcı iktisadi, sosyal ve teknolojik gelişmeler belediye 
hizmetlerin sunulmasında ve örgütün yönetilmesinde 1580 sayılı Kanunun yetersiz kalması 
sonucunu doğurmuştur. Demokrasinin yaygınlaşması, refah artışı, teknolojik gelişmeler ve demog
rafik yapıdaki değişmeler, ihtiyaç ve taleplerin artmasına ve çeşitlenmesine neden olmuştur. Tüm 
bu ihtiyaçları sayma yoluyla belirtilen bir listenin içine sıkıştırmak olanaksız hale gelmiştir. Ayrıca 
belediyelerin bazı iş ve hizmetleri kendi aralarında ortaklaşa görmelerini sağlayacak mekanizmalar
da yetirince gelişmemiştir. 

Osmanlı İmparatorluğundan devralınanlarla birlikte I923'de 436 olan belediye sayısı 16'sl 
büyük şehir, 65'i il merkez belediyesi olmak üzere 3215'e yükselmiştir. Gelişmiş ülkelerin aksine 
Türkiye'de belediye sayısında sürekli bir artış yaşanmış, bunda da belediye kurmak için ön görülen 
ve oldukça düşük olan iki bin nüfus limitinin belirlenmiş olması büyük rol oynamıştır. Bu durum 
ölçek sorununu da gündeme getirmiştir. Bu sorun küçük belediyelerde kaynakların ussal kul
lanımını ve uzmanlaşmayı önlemiş, nüfus yığılması olan büyük kentlerde hizmete olan aşın talebin 
karşılanmaması problemlerini doğurmuştur. 

Anayasanın 127 nci maddesi hükmü olan, mahalli idarelere görevleriyle orantılı gelir sağlanır 
hükmü gerçek anlamda uygulanamamış ve kaynak sorunu belediyeler için en büyük problemlerin 
başında yer almıştır. Yönetim kapasitesi zayıf ve kurumsal gelişmesi yeterli olmayan belediyeler öz 
kaynaklarını geliştirmede de başarılı olamamışlardır. Belediyelerin mevcut teşkilat ve personel 
yapısı da kentsel hizmetleri karşılamada yetersiz kalmıştır. 

Sonuç olarak ülkemizde belediyeler, yerel yönetim özerkliğinin gerektirdiği karar alma ve uy
gulama, açıklık ve katılımı sağlama mekanizmalarına sahip olamamıştır. Belediyelerimiz yerel 
kamu hizmetleri alanındaki çağdaş gelişmelerin tersine genel yetkili değildir ve gelirleri yetersiz, 
kurumsallaşamamış, yönetim kapasiteleri zayıf, etkin ve verimli hizmet sunamayan yönetimler 
haline gelmiştir. 1580 sayılı Kanunun dayandığı anlayış, çağdaş eğilimler doğrultusunda gelişen ve 
ifadesini bulan yerel hizmetlerde genel yetkili yerel yönetim anlayışından farklıdır. Bu Kanunda 
daha sonra yapılan pek çok değişiklikte Kanunun bütünlüğünü ve iç tutarlılığını bozmuştur. 

Bu gerekçeler doğrultusunda, Devletin üniter yapısını, Anayasamızda yer alan idarenin bütün
lüğü ile idarenin merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarını gözeten, Avrupa Yerel 
Yönetimler Özerklik Şartı ile ülkemizin adaylık süreci içerisinde bulunduğu AB ile uyumu da göz 
önünde bulundurmak suretiyle ihtiyaçlara cevap vereceği ve problemleri çözeceği düşünülen bu 
Tasarı hazırlanmıştır. 

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde; 
- Mahalli idarelerin temel değerleri olan demokrasi ve özerklik, katılım ve etkinlik ilkelerinin 

Tasarının özüne yansıtılmasının, 
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- Mahalli idarelerin, kanunlarla verilen görev ve hizmetleri kendi organlarının kararıyla ve ken
di sorumluluklan altında yerine getirmelerinin sağlanmasının, bunu gerçekleştirebilmek amacıyla 
belediyelere idari ve mali özerklik tanınmasının, 

- Belediye sınırlarının tespitinde kullanılacak ölçütlere açıklık getirilmesinin, 
- Belediye encümeninin karar organı değil yürütme organı olmasını sağlayacak düzenlemeler 

yapılmasının ve belediye encümeninde seçilmişlerin sayısının artırılmasının, 
- Mahalli müşterek hizmetler bakımından kendi sınırları içinde genel yetkili olmalarının, 
- Belediyeler üzerindeki vesayet yetkisinin sınırlarının daraltılmasının ve idarenin bütünlüğü 

ve hukuka uygunluğunu sağlayacak mekanizmaların düzenlenmesinin, 
- Vatandaşların, belediye meclislerine ve ihtisas komisyonlarına katılma ve görüş bildirmesine 

imkan sağlayan düzenlemeler yapılmasının, 
- Belediyenin desteği ile herkesin görüşünü açıklama imkanı bulduğu bir platform olacak kent 

konseylerinin toplanmasının, 
- Mahalle yönetiminin, mahalle halkı ile belediye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde ve 

sorunların belediyeye aktarılmasında etkili olacak düzenlemeler getirilmesinin ve bu bağlamda 
mahalle muhtarlarının kent konseyinde temsilinin sağlanmasının, 

- Hemşehriliğe daha aktif ve katılımcı bir özellik kazandıran düzenlemeler yapılmasının, 
- Kimi belediye hizmetlerinde gönüllülerin çalıştırılmasına imkan veren yöntemler benimsen

mesinin, 
- Belediyelerin temel hedeflerini ve bu hedeflerini gerçekleştirecekleri faaliyetlerini kapsayan 

beş yıllık stratejik planlann hazırlanmasının, nüfiısu 30.000'in altında olan belediyelerde stratejik 
plan yapma zorunluluğunun bulunmamasının, 

- Belediyelerin bütçelerini ve performans ölçütlerini oluşturacaklan yıllık çalışma programlan 
oluşturmalannın, 

- Bir çok iş ve hizmetler bakımından yaptırma veya işlettirme yöntemlerini kullanmaya yetkili 
olabilmelerini sağlayacak düzenlemeler yapılmasının, 

- Belediyelerin diğer kamu kurum ve kuruluşlan ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapabil
mesine imkan tanınmasının, 

- Performans değerlendirmesi ve stratejik yönetime uygun istihdam politikalannın oluşturul
ması ve esnek teşkilatlanmaya imkan sağlanmasının, 

- Belediye olabilmek için gerekli olan nüfus limitinin 2000'den 5000'e çıkanlmasının, 
- Nüfusu 2000'in altına düşen belediyelerin köye dönüştürülmesine ilişkin yöntemlerin saptan

masının, 
- Belediye meclislerinin her ay mutat olarak toplanmasının, 
- Nüfusu 50.000'i aşan belediyelerde zorunlu olarak plan ve bütçe ile imar komisyonlannın 

kurulmasının, 
- Belediye meclisinin bilgi edinme yollannı etkinleştirecek yöntemler benimsenmesinin, 
- Belediye başkanlannm siyasi partilerin il, ilçe ve belde teşkilatının yönetim ve denetim or-

ganlannda görev almalan ile profesyonel spor kulüplerinde başkanlık veya yöneticilik yapmasının 
yasaklanmasının, 
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- Belediyelerde iç ve dış denetim yapılmasının ve denetimin, iş ve işlemlerin hukuka uygun
luk, mali ve performans denetimini kapsamasının, 

- Bu Tasarıyla yapılan düzenlemelere uyum sağlanması amacıyla bazı kanunların çeşitli 
hükümlerinin değiştirilmesinin ve bazı kanunların tümünün veya bazı maddelerinin yürürlükten 
kaldırılmasının, 

Öngörüldüğü anlaşılmaktadır. 
Komisyonumuzda, Tasarının geneli üzerindeki görüşmelere geçilmeden önce, verilen bir öner

ge ile, Tasarının daha detaylı incelenebilmesini teminen bir alt komisyon kurulmasına ve alt komis
yon çalışmalarını takiben müzakerelere devam edilmesine karar verilmiştir. 

Alt komisyon, çeşitli tarihlerde tali komisyon olan İçişleri Komisyonunun ve İçtüzüğün 34 
üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyannca görüş bildiren Avrupa Birliği Uyum Komisyonunun 
önerilerini de dikkate alarak, ilgili kurumların temsilcilerinin de katılımlarıyla yapmış olduğu top
lantılar sonucunda çalışmalarını tamamlamış ve hazırlamış olduğu rapor ve metni Komisyonumuza 
sunmuştur. 

Bu defa, Komisyonumuzun 16.6.2004 tarihinde yapmış olduğu 55 inci birleşimde, İçişleri 
Bakanı Abdülkadir Aksu ile İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Dev
let Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve T.C. Emek
li Sandığı Genel Müdürlüğü temsilcilerinin de katılımlarıyla, Tasarının geneli üzerindeki görüş
melere geçilmiştir. 

Tasarının geneli üzerinde yapılan müzakerelerde; 
- Belediyenin görev ve sorumlulukları konusunda özerklik şartı ve genel yetkililik man-

talitesinin bulunduğu, görevler konusunda benimsenen bu genel yetki anlayışının sorunlar ortaya 
çıkarabileceği, sayma yönteminin devam etmesi gerektiği ancak içeriğinin değişebileceği, 

- Tasanda mahalli idari birlikleriyle ilgili düzenlemelerin de yer alması gerektiği, 

- Kanun dili olarak Tasannın yetersiz olduğu ve kavramlann rastgele kullanılmış olduğu, 
- Öngörülen değişikliklerin yerinde olduğu ve öteden beri yapılması istenen şeyleri yansıttığı, 
- Sivil toplum örgütlerinin sisteme daha aktif katılımının sağlanması gerektiği, bunun denetimi 

ve hizmetlere katılımı artıracağı, 
- Belediyelere tanınmış olan yetkilerin üstesinden gelebileceğinden fazla olduğu bu durumun 

iyi analiz edilmesi gerektiği, 
- Belediyelerin görevlerine ilişkin tanımlarda muğlaklann olduğu ve mecburiyet sonucunu 

doğurmadığı, oysa vatandaşlara yönelik sorumluluklann çok net tanımlanmış olduğu, tanımlann 
kamu yaranna uygun olarak net bir şekilde yapılması gerektiği, 

- Belediyelerin borçlanması konusunda belirlenecek mekanizmanın işleyişinin kontrol altında 
tutulmasının yararlı olacağı, 

- Belediye büyüklüklerine ilişkin değişikliklerin aynntılı bir yaklaşımla ele alınması gerektiği, 
belediyelerin birbirleriyle benzermiş gibi değerlendirilmesinin doğru olmayacağı, özel durumu olan 
belediyeler için özel düzenlemeler öngörülmesi gerektiği, 

- Mevcut Kanunun çatı olarak çok sağlam olduğu ancak yeni ihtiyaçlara göre revize edilmeye 
ihtiyacı bulunduğu, 
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- Meclis toplantısının ayda beş günle sınırlandırılmasmın makul olmayabileceği, bu durumun 
büyük belediyeler için sorunlar ortaya çıkarabileceği, 

- Belediye olmak için gerekli olan 2000 nüfus kriterinin korunması gerektiği, ülkemizin geliş
miş ülkelerden farklılıklar arz eden özelliklerin gözönünde bulundurulması gerektiği, 

- Norm kadro uygulamasının yerinde olduğu, ancak norm kadro çalışmasını yapma görevinin 
İçişleri Bakanlığına verilmesinin doğru olmadığı, her belediyenin kendi ihtiyaçlarını gözeterek bu 
çalışmayı kendisinin yapması gerektiği, aksinin tatbik kabiliyeti olmadığı, 

- Stratejik planın belediyeler için uygun olmadığı, ancak bunun Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanunundan kaynaklandığı, makro planlarla belediyelerin yapacakları stratejik planlar 
arasındaki bağın kurulması gerektiği, aksi takdirde makro planların gerekliliğinin ortadan kal
kacağı, 

- Belediyelerin genel yetkili kılınmasının siyasi yaşamımızda yapılan bir reform ve son iki yüz 
yılın en büyük değişikliği olduğu, mevcut düzenin belli yanlarının savunulmasının alışkanlıklardan 
kaynaklandığı, Tasarının da esas itibariyle yenilikleriyle birlikte 1580 sayılı Kanuna dayanmakta 
olduğu, 

- Belediyelerin çoğunun genel yönetim giderlerini bile karşılamaktan aciz olduğu ve Devletin 
üzerinde bir yük oluşturduğu, nüfus smınnın yükseltilmesiyle yetkinin genişletilerek verimliliğin 
artırılabileceği, 

- Yapılan değişikliklerin üniter yapıyla uyumlu olması ve merkezi yönetimle yerel yönetimler 
arasındaki ilişkinin bu durumun gözönünde bulundurularak kurulması gerektiği, üniter yapıyı zaafa 
uğratmadan hizmet sunulmasının en iyi şekilde düzenlenmesi hususunun dikkate alınmasının yerin
de olacağı, 

- İmar konularında katı davranılması ve belediye meclislerinin bu konudaki esnekliklerinin 
sınırlandırılması gerektiği, 

Gibi görüş ve eleştirileri takiben Hükümet adına yapılan açıklamalarda ise; 

- Mahalli idarelerin kendi aralarındaki ve merkezi yönetimle aralarındaki yetki kargaşasının 
önlenmesi amacıyla bu alanda çeşitli değişiklikler yapılmış olduğu, ancak sorunun bu şekilde de 
çözülmeyeceği anlaşılınca bu konunun çözümü için yerel yönetimlerin bu tasarılarla topyekün ele 
alınmış olduğu, 

- Yerel yönetimlerde reform yapılması yönünde toplumsal bir konsensüsün bulunduğu, tüm 
toplum kesimlerinin yerel yönetimlerin yetkilerinin ve imkanlarının artırılmasından yana olduğu, 
ancak doğal olarak ayrıntılarda küçük farklılıklar bulunduğu, bu değişimin aynı zamanda modern
leşme projemizin önemli bir etabı olduğu, bütün Avrupa Birliği ülkelerinin bu reformu gerçekleş
tirdiği, 

- Bu reformun kamuoyuyla paylaşılması ve ilgililerin katılımı hususunda özen gösterildiği, 
bütün ilgililerin fikirlerini açıkça ortaya koyabileceği çok sayıda platform oluşturulduğu, dolayısıy
la taşanların ortak akim bir ürünü olması için gayret sarf edildiği, 

- Mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçların yerel yönetimler tarafından yürütülmesinin esas 
amaç olduğu, 
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- Belediye meclisi ve encümenin niteliklerinin gözden geçirildiği, encümenin karar organı ol
ma niteliğinin ortadan kaldınlarak bu konuda meclisin tek yetkili organ kılındığı, encümenin 
yapısının sayısal olarak da değiştiği, meclis üyeleri ile bürokratlar arasında başkanca görevlen
dirilecek kişilerin sayılarının eşitlendiği, 

- Suiistimal edilen olağanüstü toplantı yöntemi uygulamasının sona erdirildiği, 
- Meri kanunda encümen üyelerinin huzur haklarının belediye meclisine bırakılmış olduğu an

cak bu uygulamadan vazgeçilerek Tasarıyla bu konuya açıklık kazandırıldığı, 
- Tasan hazırlanırken Kamu Yönetiminin Temel İlkesi ve Yeniden Yapılandırılması Kanunu 

Tasarısının dikkate alınmış ve ilgili düzenlemelerin buna uygun olarak yapılmış olduğu, 
- Tasarıyla, belediye kurulması için gerekli olan nüfus şartının ikibinden beş bine çıkanl-

masının öngörüldüğü, böylece ekonomik ve hizmet gerekleri itibariyle daha uygun bir büyüklüğün 
belediye kurulmasında şart olarak arandığı, 

- Hemşehri hukuku kavramı getirilerek, hemşehrilerin, belediyenin karar ve hizmetlerine katıl
ma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediye idaresinin yardımlarından faydalanma 
haklarının bulunduğunun hükme bağlanmış olduğu, 

- Mülki idare amirlerinin belediye bütçeleri dahil meclis kararlarını tasdik yetkisinin kal
dırılarak bunun yerine hukuka veya kamu hizmetlerinin oluşturulma koşullarına uymayan kararları 
idare mahkemelerine götürme yetkisinin verildiği, böylece gereksiz zaman kaybı, formalite ve kır
tasiyeciliğin önlenerek daha etkili bir denetim imkanının getirildiği, 

- Nüfusu onbinin üzerindeki yerlerde belediye hesaplannı incelemek üzere Denetim Komis
yonu ve ellibin nüfusu aşan yerlerde Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonları kurulmasının zorunlu 
kılındığı, 

- Belediye yönetimlerine personel konusunda esneklik tanındığı, personel kadrolarının ihdası, 
iptali ve değiştirilmesi, belediye idaresinin teşkilat yapısı, stratejik planların yapılması ve borçlan
ma konularında yetkilerin meclislere bırakıldığı, 

- Çağdaş stratejik yönetim anlayışının Tasarıya yansıtılmış olduğu, bu bağlamda belediyelerin 
bir yıllık faaliyetlerinin stratejik plana ve belirlenen hedeflere uygun olarak gerçekleşip gerçekleş
mediği, mali durum ve performans göstergelerinde meydana gelen sapmaların ve sebeplerin gös
terildiği faaliyet raporunun hazırlanacağı, 

-Yöneticilik kadrolarında merkezi idare personelinin geçici olarak görevlendirilebileceği, 
belediyelerde personel giderlerinin, nüfusu onbini aşan belediyelerde bütçenin % 40'ını diğerlerin
de % 30'unu geçemeyeceği, 

- Belediyelerin denetimi konusunda da yeni bir bakış açısının getirildiği, belediyelerde iç 
denetimi artırıcı bir yöntem benimsendiği ve denetim alanındaki mükenerliklerin giderilmesinin 
amaçlandığı, 

- Hatalann önlenmesi, risklerin ve zayıflıklann belirlenmesi, iyi uygulama örneklerinin yay
gınlaştırılması ve yönetimin geliştirilmesine yönelik olarak belediye başkanları tarafından denetim 
yapılacağı, 

- Mali işlemler ve kararlar ile performans ölçütlerine uygunluk açısından Sayıştay, mali işlem
ler dışında kalan iş ve işlemlerin denetiminin ise İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacağı, denetim 
sonuçlarını gösteren raporların belediye meclisine sunulacağı ve kamuoyuna açıklanacağı, 
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- Daha önce hiçbir sınır olmayan borçlanmaya sınır getirildiği, 
- Dış borçlanmanın sadece yatırımlar için ve 4749 sayılı Kanun hükümlerine göre, iç borçlan

manın bütçe gelirlerinin % 10'una kadar meclis kararıyla, % 10'u geçen hallerde İçişleri Bakan
lığının onayıyla yapılacağı, 

- Belediye ve bağlı kuruluşların toplam iç ve dış borçlarının ana para ve faiz tutarının, en son 
kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının Vergi Usul Kanununda belirlenen yeniden değerleme oranıy
la artırılan miktarının iki katını aşamayacağı, 

- Katılımcılık, şeffaflık, çevre bilinci, sosyal dayanışma ve hesap sorma kültürünün geliştiril
mesi için sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu kent konseylerinin kurulmasının öngörüldüğü, as
lında var olan bu uygulamanın yasal dayanağa kavuşturulmasının amaçlandığı, 

- Yerel yönetimlerin kendi aralarında veya merkezi idare kuruluşlarıyla ortak proje ve yatırım
lar yapabileceği, kendi aralarında bina, tesis, araç ve personel tahsis edebilecekleri, 

- Nazım imar planlan içinde kalan Hazineye ait arazi ve arsaların, bedelsiz olarak belediyelere 
devredebileceği ve toplu konut ve şehircilik hizmetlerinde kullanılabileceği, 

İfade edilmiştir. 

Tasarının geneli üzerindeki görüşmelerin ardından alt komisyon metni esas olmak suretiyle 
maddelerin görüşülmesine geçilmiş ve Komisyonumuz 16.6.2004, 21.6.2004 ve 23.6.2004 tarih
lerinde yapmış olduğu birleşimler neticesinde çalışmalarını sonuçlandırmıştır. 

Alt komisyon metninin; 

- 3 üncü maddesi; (d) bendinde yer alan "tüzel kişiliği bulunmayan" ibaresinin kavram kar
gaşasına sebebiyet vermemesi amacıyla metinden çıkarılması suretiyle, 

- 7 nci maddesi; birinci fıkranın sonuna büyükşehir belediyeleri sınırlan içindeki ilçe ve ilk 
kademe belediyelerinin sınır ihtilaflan ve sınır değişiklikleri kararlannda büyükşehir belediye mec
lisinin görüşünün de alınmasını sağlamaya yönelik bir hükmün ilave edilmesi suretiyle, 

- 8 inci maddesi; kanun tekniğine uygunluğunun sağlanması amacıyla birinci fıkrada yer alan 
"Danıştaya" ibaresinden önce gelmek üzere " görüşü alınmak üzere" ibaresinin eklenmesi suretiyle, 

- 9 uncu maddesi; dördüncü fıkrasına "çözümü için" ibaresinden sonra gelmek üzere, 
belediyenin bütçe kısıtının bulunabileceği ve fıkradaki amir hükmün belediyeyi sıkıntıya 
sokabileceği, bu nedenle bu durumun önlenmesi amacıyla "bütçe imkanlan ölçüsünde" ibaresinin ek
lenmesi ve yazım hatalannın giderilmesi amacıyla maddenin redaksiyona tabi tutulması suretiyle, 

- 13 üncü maddesi; birinci fıkrasının sonuna yardımlann insan onurunu zedelemeyecek şekil
de yapılması zorunluluğunu öngören bir hükmün eklenmesi suretiyle, 

-14 üncü maddesi; birinci fıkrasında yer alan ifadenin şu an belediyelerin ve diğer kamu kurum 
ve kuruluşlannın aynı konuda, fakat ayn ayn yaptıklan hizmetlerine yasak getirmekte olduğu, oy
sa başta sağlık olmak üzere pek çok hizmetin hem belediye hem de diğer kurum ve kuruluşlar 
tarafından yapılmakta olduğu, bu sakıncanın giderilmesi amacıyla "kanunlarla" ibaresinden sonra 
gelmek üzere "münhasıran" ibaresinin eklenmesi suretiyle, 

- 15 inci maddesi; birinci fıkrası, (d) bendinin sonuna belediyelerin özel hukuk hükümlerin
den kaynaklanan alacaklanyla ilgili bir hükmün eklenmesi, (g) bendine, "kömür" ibaresinden son
ra gelmek üzere "ve hurda", "depolama" ibaresinden sonra gelmek üzere "alanlannı" ibaresinin ek-
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lenmesi, (h) bendinde yer alan "takas" ibaresinin hukuki olarak doğru kullanılmasını sağlamak 
amacıyla "trampa" olarak değiştirilmesi, (k) bendinin başına, motorlu taşıtların muayene ve emis
yon ölçümü konusunda kuralları ve standartları belirleme yetkisinin Çevre ve Orman Bakanlığın
da bulunması nedeniyle bu yetkinin söz konusu çerçevede kullanımını sağlamaya dönük bir hük
mün eklenmesi, (n) bendinin sonuna, seyyar satıcılar tarafından izinsiz satışı yapılan ve cezası 
ödenmeyerek geri alınmayan gıda maddeleri ve gıda dışı malların yoksullara verilmesini sağlamaya 
dönük bir hükmün eklenmesi, reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek 
konusundaki bir düzenlemenin fıkraya (o) bendi olarak eklenmesi; ikinci fıkrası, imtiyaz veril
mesine ilişkin hususun açıklığa kavuşturulması amacıyla birinci ve ikinci cümleler birleştirilerek 
yeniden düzenlenmesi ve üçüncü cümlesi 67 nci madde uyarınca gelecek yıllara sari şekilde hiz
met satın almaya imkan verecek şekilde yeniden düzenlenmesi, üçüncü fıkrası, yatırımların teşviki 
konusunun makro çerçevede düzenlenmesinin daha uygun olacağı gerekçesiyle madde metninden 
çıkanlması suretiyle, 

-18 inci maddesi; borçlanmanın 68 inci madde de düzenlenmiş olduğu, bu nedenle ayrıca borç
lanma yetkisinin gerçekleşmesine gerek olmadığı gerekçesiyle (d) bendinde yer alan "tahvil ih
racına ve diğer borçlanma yöntemlerine" ibaresinin metinden çıkanlması, (e) bendinde yer alan 
"akar haline getirilmesine izin vermek" ibaresinin anlama açıklık kazandırmak ve kamu hizmetin
de ihtiyaç duyulması şartı getirmek amacıyla kamu hizmetine ihtiyaç duyulması "kamu hizmetine 
ihtiyaç duyulması halinde tahsisin kaldınlmasına" şeklinde değiştirilmesi suretiyle, 

- 23 üncü maddesi; dördüncü fıkrasının sonuna mülki idare amirine gönderilmeyen kararlann 
yürürlüğe girmeyeceğine ilişkin bir hükmün eklenmesi suretiyle, 

- 26 ve 27 nci maddeleri; yazım hatalannın giderilmesi amacıyla redaksiyona tabi tutulması 
suretiyle, 

- 30 uncu maddesi; ( c ) bendinin, Tasannın 31 inci maddesinde düzenlenen boşalan meclis 
görevine ilişkin bir konu olduğu ve bir maddi hatanın söz konusu olduğu gerekçesiyle metinden 
çıkanlması suretiyle, 

- 32 nci maddesi; meclis üyelerine, belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin 
günlük tutann beşte birini geçmemek üzere ödenmesi öngörülen tutann üçte bire çıkarılması 
suretiyle, 

- 34 üncü maddesi; redaksiyona tabi tutulması suretiyle, 

- 35 inci maddesi; üçüncü fıkraya, encümen üyelerinin gündem maddesi teklif edebilmelerine 
yönelik bir hükmün ilave edilmesi suretiyle, 

- 36 nci maddesi; belediye başkanının encümen başkanı olması sıfatıyla ödenek alabilmesi 
ve nüfus esasına göre verilecek ödenekler arasında bir denge sağlanması amacıyla yeniden düzen
lenmesi suretiyle, 

- 37 nci maddesi; ikinci fıkrasına, belediye başkanlannın görevlerinin devamı süresince parti 
genel merkezinde ancak genel idare kurulu ile parti meclislerinde görev alabilecekleri, yönetim ve 
denetim organlannda görev almayacaklanna ilişkin bir hükmün ilave edilmesi suretiyle, 

- 39 uncu maddesi; birinci fıkrası, belediye başkanlannın aylık ödeneklerinin nüfus esasına 
göre daha dengeli bir şekilde belirlenmesi amacıyla yeniden düzenlenmesi suretiyle, 
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- 41 inci maddesi; kalkınma planlarının makro, stratejik planların ise mikro düzeyde kurumsal 
planlar olduğu, bir ara kademe olarak fiziki plan niteliğinde olan çevre düzeni planları yerine böl
ge planlarının referans alınmasının daha uygun olacağı, beşeri ve kurumsal kapasite bakımından 
nüfusu ellibinin üzerindeki belediyelerde stratejik plan yapılmasının daha etkili ve yerinde olacağı, 
performans planı olmaksızın stratejik planın işlevsel ve operasyonel olmayacağı, bu nedenle yıllık 
operasyonel düzeyde bütçe - stratejik plan ilişkisinin performans planı ile kurulmasının gerekçesiy
le bir, üç ve dördüncü fıkralarının yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

- 45 inci maddesi; maddenin içeriğinin daha iyi ifade etmesi amacıyla matlabının yeniden 
düzenlenmesi suretiyle, 

- 49 uncu maddesi; dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "görevlendirme" ibaresinin 
yanlış anlaşılmalara meydan vermemek amacıyla metinden çıkarılması; son fıkrasına, ödenecek ik
ramiyenin çalışılan sürelerle orantılı olarak ödemeyi sağlamaya dönük bir hükmün eklenmesi 
suretiyle, 

- 50 nci maddesi; birinci fıkrasında yer alan "İçişleri Bakanlığınca" ibaresinin, kadro unvan
larının değişikliğinin belediye ve il genel meclisince yapılması amacıyla "ilgili meclislerce" olarak 
değiştirilmesi suretiyle, 

- 51 inci maddesi; son fıkrası, fazla mesai uygulamasından azami fayda sağlanması ve fazla 
mesai yapanlar ile yapmayanlar arasında ayrım yapılması amacıyla belediye başkanına da yılı Büt
çe Kanununda gösterilen sınırlara uymak kaydıyla miktar ve süre konusunda yetki tanınarak 
yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

- 57 nci maddesi; birinci fıkrasında yer alan "ilgili bakanlığın" ibaresinin ifadeye açıklık kazan
dırmak ve yetki kargaşasını önlemek amacıyla "İçişleri Bakanlığının" şeklinde değiştirilmesi ve 
belediyelere sulh hukuk tarafından kararlara karşı asliye hukuku mahkemesine itiraz etme yetkisi 
veren bir hükmün maddeye son fıkra olarak eklenmesi suretiyle, 

- 67 nci maddesi; hizmet yüklenimlerinin kapsamının genişletilmesi ve Anayasaya uygunluğu 
sağlamak amacıyla ayrıntılı bir şekilde tadat edilerek yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

- 68 inci maddesi; (d) bendinin belediyelerin borç sarmalına düşmemeleri amacıyla toplam 
borç stokları üzerine bir limit konularak yeniden düzenlenmesi, iç borçlanma sınırını ve iç borçlan
mada yetkili organ ve makamları belirten yeni bir metnin maddeye (e) bendi olarak eklenmesi, 
Bakanlar Kurulunca kabul edilecek bazı projelerle ilgili olarak yapılacak borçlanmaların (d) ben
dindeki sınırın dışında değerlendirmesini sağlayacak bir hükmün maddeye (f) bendi olarak eklen
mesi ve son fıkrasının belediyelerin mali durumlarının daha sıkı denetiminin yapılabilmesi amacıy
la yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

- 69 uncu maddesi; birinci fıkrasında yer alan "bireylere ve kooperatiflere satmak" ibaresinin 
metinden çıkarılması, ikinci fıkrasında yer alan "açıklık ve rekabet ilkesine uygun olarak yapılır" 
ibaresinin "2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabidir" şeklinde değiştirilmesi ve son fık
rasının başında yer alan "Bu maddenin" ibaresinin "Bu fıkranın" şeklinde değiştirilerek fıkranın, 
üçüncü fıkranın sonuna eklenmesi suretiyle, 

- 83 üncü maddesi; yanlış uygulamalara sebebiyet vermemek amacıyla Tasanda geçen ve 
yeniden değerlendirmeye tabi tutulacak parasal miktarların geçtiği maddelerin tadat edilmesi 
suretiyle, 
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- 84 üncü maddesi; 12.9.1960 tarihli ve 80 sayılı 1580 sayılı Belediye Kanununun 15 inci mad
desinin 58 inci bendinde Tevfikan Belediyelerce Kurulan Toptancı Hal'lerin Sureti İdaresi Hakkın
da Kanun uyarınca belediyelerce kurulan hallerin kiraya verilememekte dolayısıyla işlet-
tirilememekte olduğu ve amme emlakinden sayıldıklarından mahkeme kararları nedeniyle satıl
maların da mümkün olmadığı, bu durumun çözümlenmesi amacıyla bu Kanunun uygulanmayacak 
hükümler arasında sayılması; 560 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5179 sayılı Kanunla 
mülga olduğu, bu nedenle bu Kanun Hükmünde Kararname yerine bu Kanunun isminin zikredil
mesi suretiyle, 

- 85 inci maddesi; redaksiyona tabi tutulmak suretiyle, 
- 86 ncı maddesi; 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun ek 48 inci maddesinin (b) fık

rası ile aylıklarını personel kanunlarına göre almayan iştirakçilerin yararlanacağı ek göstergelerin 
ne şekilde tespit edileceğinin belirlenmiş olduğu, bu nedenle konu birliğinin sağlanması açısından 
belediye başkanlarının yararlandırılacağı makam ve temsil veya görev tazminatlarının ödenmesine 
ilişkin esasların söz konusu Kanunun makam tazminatı ödenmesinin düzenlenmeye tabi tutul
masının daha uygun olacağı gerekçesiyle yeniden düzenlemek suretiyle, 

- Stratejik planlamanın kamu kesimi ve belediyeler için çok yeni ve kurumsal kapasitelerin 
geliştirilmesini gerektiren bir yaklaşım olduğu, ilk planların hazırlanması için de bir eğitim ve tek
nik hazırlık ihtiyaç duyulacağı gerekçesiyle bu Tasarıyla belediyelerin altı ay içinde hazırlanmasını 
öngördüğü stratejik planları bu Kanunun yürürlüğünü takiben hazırlanması gereken ilk stratejik 
planları için bir yıl olarak uygulanacağına yönelik bir düzenlemenin Tasarıya geçici 7 nci madde 
olarak eklenmesi suretiyle, 

- Belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile sermayesinin % 50'sinden fazlası belediyelere ait 
şirketlerin 31.5.2004 tarihi itibariyle diğer belediyeler ile kamu kurum ve kuruluşlarından olan 
alacakları ve bunlara olan borçlarının bu Kanun yayımını izleyen altı ay içinde mahsup edilmesini 
ve belediyelerin kalan borçlarını bir ödeme planına bağlanması, mahsup ve kesinti işlemlerinin 
karara bağlanmasında yetkili bir komisyon oluşturulmasını öngören bir düzenlemenin Tasarıya 
geçici 8 inci madde olarak eklenmesi suretiyle, 

- 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 31, 33, 38, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 
48, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 
82, 87, Geçici 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve yürürlük ve yürütmeye ilişkin 88 ve 89 uncu maddeleri aynen, 

Kabul edilmiştir. 

Ayrıca Tasarının tamamı kanun tekniğine uygun düzeltmelerin yapılması ve yazım hatalarının 
giderilmesi amacıyla redaksiyona tabi tutulmuştur. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü 
Sait Açba M. Altan Karapaşaoğlu Sabahattin Yıldız 

Afyon Bursa Muş 
Kâtip Üye Üye 

Mehmet Sekmen Mahmut Göksu Mehmet Melik Özmen 
İstanbul Adıyaman Ağrı 
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Üye 
Ruhi Açıkgöz 

Aksaray 

Üye 
fehmet Mesut Özakcan 

Aydın 
(M. şerhi eklidir) 

Üye 
Aziz Akgül 
Diyarbakır 

Üye 
Mustafa Zeydan 

Hakkâri 
Üye 

Alaattin Büyükkaya 
İstanbul 

Üye 
Kemal Kılıçdaroğlu 

İstanbul 
(Karşı oy yazısı ekte) 

Üye 
Mehmet Ceylan 

Karabük 
Üye 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Kazım Türkmen 
Ordu 

(M. şerhi eklidir) 
Üye 

Musa Uzunkaya 
Samsun 

Üye 
Mehmet AkifHı 

Üye 
Mehmet Zekai Özcan 

Ankara 

Üye 
Ali Osman Şali 

Balıkesir 

Üye 
Ömer Abuşoğlu 

Gaziantep 
Üye 

M. Emin Murat Bilgiç 
İsparta 

Üye 
Birgen Keleş 

İstanbul 
(Karşı oy yazısı eklidir) 

Üye 
M. Mustafa Açıkalın 

İstanbul 

Üye 
Y. Selahattin Beyribey 

Kars 
Üye 

Ali Er 
Mersin 

Üye 
Abdülkadir Kart 

Rize 

Üye 
Enis Tütüncü 

Tekirdağ 
(Aynşık oy yazısı ektedir) 

Üye 
Osman Kaptan 

Antalya 
(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 
Ali Kemal Deveciler 

Balıkesir 
(Muhalefet şerhi ektedir) 

Üye 
Nurettin Canikli 

Giresun 
Üye 

Nazım Ekren 
İstanbul 

Üye 
Ali Kemal Kumkumoğlu 

İstanbul 
(M. şerhi eklidir) 

Üye 
Bülent Baratalı 

İzmir 
(M. şerhi eklidir) 

Üye 
Taner Yıldız 

Kayseri 
Üye 

Gürol Ergin 
Muğla 

(M. şerhi eklidir) 
Üye 

Erol Aslan Cebeci 
Sakarya 

Üye 
Faruk Nafiz Özak 

Trabzon 

Üye 
ımzaçebi Osman Coşkunoğlu 

Trabzon Uşak 
(Aynşık oy yazısı ektedir) (M. şerhi eklidir) 
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AYRIŞIK OY 
Ulusal sınırlar içerisinde yaşayan insanların ortak nitelikteki gereksinimlerini karşılamak dev

letin temel görevidir. Bu temel görevi gerçekleştirecek devleti dar ve geniş anlamda tanımlamak 
mümkündür. Dar anlamda devlet, kamu tüzel kişilerinin yalnızca merkezi ve siyasal nitelikte olan
larını kapsar. Yerel yönetimler bu kapsam içinde yer almazlar. Geniş anlamı ile devlet, örgütlü kamu 
gücünün bütününü ya da kamu tüzel kişilerinin hepsini içerir. Yerel yönetimler bu kapsam içinde 
ele alınabilirler. Devleti diğer kurumlardan ayıran başlıca özellikleri ise devletin en geniş hacimli 
örgütlenme biçimi olması, ileri düzeyde işbölümü sonucu devletin faaliyetlerinin gerçekleşmesi ve 
tüm bunları yapabilecek erke sahip olmasıdır. Devletin bu erki elinde bulundurması ise egemenlik 
kavramı ile tanımını bulur. 

Siyasal bir organizasyon olan devletin merkezi idareyi kurmasının temelinde "herhangi bir ül
kede yaşayan insanların ortak nitelikteki iç ve dış güvenlik, adalet, toplumsal refah ve kalkınmanın 
sağlanması, sosyal güvenliğin etkin bir biçimde gerçekleştirilmesi gibi amaçlar yatar". Bu amaç
ların gerçekleştirilmesi için her ülkede yönetim görevi ve sorumluluğu ile hizmetler, merkezi 
yönetim ve yerel yönetim olmak üzere iki ayrı otorite ve örgüt arasında paylaştırılmıştır. 

Yönetimler arası hizmet bölüşümü deyiminden anlaşılması gereken kamusal ve yarı kamusal 
nitelikteki hizmetlerin merkezi yönetim ve yerel yönetim birimleri arasındaki dağılımıdır. Yönetim
ler arasında hizmetlerin görülebilmesi için neden ayırıma gidilmesi gerekir sorusunun yanıtı ise; et
kinlik, hizmette vatandaşa yakınlık, tarihi ve siyasal nedenler ile açıklanmaktadır. 

Bir hizmetin yerel nitelik taşıması için genelde iki ölçüt öne sürülmektedir. Bunlardan birin
cisi, hizmette "ölçek ekonomileri"dir. Yönetim birimi, ölçek ekonomilerini gerçekleştirmeye olanak 
tanıyacak ölçüde büyük tutulmalıdır. Burada ölçek ekonomisi kavramı, hizmette üretilen miktar art
tıkça, birim hizmet maliyetinin düşmesi anlamında kullanılmaktadır. Ölçek ekonomileri ile üretilen 
hizmetlerde birim maliyeti, merkezi üretim sürecinde daha düşük olabilecektir. 

İkinci kriter ise Hizmette vatandaşa yakınlık ilkesi, bir hizmetin prensip olarak vatandaşa en 
yakın idari birim tarafından yerine getirilmesini ve sadece bu birim tarafından ya hiç yada yeterin
ce etkin bir biçimde yerini getirilmeyen hizmetlerin bir üst birim tarafından üstlenilmesini gerektir
mektedir. Hizmetin vatandaşa yakınlığından hareketle en yakın idari birim tarafından yerine getiril
mesi hususunda standart yoktur. Çünkü hizmetlerin vatandaşa yakınlığı kadar ölçek sorununun da 
göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Hizmetin özelliğine göre en yakın idari bazen köy, 
belediye olabilirken, bazen bölgesel, bazen de merkezi idare olabilmektedir. Örneğin; elektrik, iç 
güvenlik ve benzeri faaliyetlerin daha etkin, verimli ve kaliteli gerçekleştirilebilmesi için, bölgesel 
veya ülke ölçeğinde örgütlenmesi kaçınılmaz bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Üniter yapıya sahip olan Türkiye'de yerel yönetimlerin yerine getirdiği hizmetler 5 ana grupta 
toplanabilir. Bunlar; 

1. İmarla ilgili görevler (İmar planı, inşaat ruhsatı, kaçak inşaatlarla mücadele, kamulaştırma vb.) 
2. Kent hizmeti ile ilgili görevler (Çöp toplama ve yok etme, toplu taşıma, itfaiye vb.) 
3. Ekonomik nitelikli görevler (Hal ve pazar, toplu konut, ekmek fabrikası, süpermarket vb.) 
4. Sosyal ve Kültürel hizmetler (Sinema-konser salonu, spor tesisi, kütüphane, kurslar, kreş) 
5. Kontrol ve denetim (Fiyat kontrolü, inşaatların denetimi, gıda ve çevre sağlığı kontrolü, ceza 

uygulama vb.) dır. 
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Hizmetlerin sunumunda yönetimler arasında kesin ayırımlara gitmek gerçekçi bir yaklaşım tar
zı olmayabilir. Aynı hizmet türü ile yerel ve merkezi yönetim farklı gerekçelerle ilgilenebilir. Ör
neğin ilköğretim hizmetinden sağlanan faydanın bir kısmı yerel olarak kabul edilebilir. Fakat bu, 
hizmetin yerel yönetimlerce sunulması için yeterli koşul değildir. Ölçek ekonomileri ve eğitimin 
tüm ülkede eşit koşullarda sağlanması gibi nedenler ile merkezi yönetimce sunulması istenebilir. 

Yukarıda etraflıca açıklanan nedenlerle merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında kesin ay
rımlara gitmek gerçekçi bir yaklaşım olmadığı için Anayasada merkezi idare, "kamu hizmetlerinin 
gereklerine göre" genel yetkili kılınmıştır. Nitekim, Anayasanın "Merkezi İdare" başlığını taşıyan 
126 ncı maddesinde, 

"Türkiye, merkezi idare kuruluşu bakımından, coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu 
hizmetlerinin gereklerine göre, illere; iller de diğer kademeli bölümlere ayrılır. (...)" denilmiştir. 

Bu hükümden anlaşılacağı üzere, merkezi idarenin kuruluşu esas olarak coğrafi bakımdan 
düzenlenmiş, fakat merkezi idarenin üstleneceği kamu hizmetleri bakımından bir açıklık getiril
memiştir. Bu konuda maddede yapılan belirleme sadece "kamu hizmetlerinin gereklerine göre..." 
ifadesidir. Bunun anlamı ise açıktır yani merkezi idare genel yetkilidir. 

Merkezi idarenin görev ve yetkileri, Anayasada belirlenen temel hak ve hürriyetlerden anlaşıl
maktadır. Ancak, Anayasada örgütlenme ile ilgili düzenlemede görevler ve hizmetler sayılarak 
sınırlandırılmamıştır. Anayasanın 127 nci maddesinin beşinci fıkrasında "Merkezi idare, mahalli 
idareler üzerinde, mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu 
görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve mahalli ihtiyaçların gereği gibi 
karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde idari vesayet yetkisine sahip
tir" denilmek suretiyle merkezi yönetimin yetkileri ayrıntıya varan bir titizlikle düzenlenirken mer
kezi yönetimin görev ve hizmetleri şunlardır şeklinde hiç bir düzenlemeye yer verilmemiştir. 

Merkezi yönetim ile mahalli idareler arasındaki görev bölüşümü, bunlar arasındaki ilişkilerin 
niteliğini ve yoğunluğunu belirleyen unsurların başında gelmesi açısından ayrı bir önem taşımak
tadır. Kamu görevlerinin değişik düzeydeki yönetim birimleri arasında paylaştırılması, ülkelerin 
devlet felsefesine, geleneklerine ve toplumsal-ekonomik yapılarına göre belirlenmektedir. Uzun 
mahalli idareler geleneğine sahip ülkelerde, yerel birimlerin merkeze verilen, düzenleyici, üretici, 
hizmet sunucu bir dizi görevi de üstlenmiş olduğu görülmektedir. Bu nedenle merkez-yerel biçimin
de, evrensel nitelikli ayrım yapmak olanaksızdır. Daha fonksiyonel ölçütler olarak yerel nitelikli, 
yerel halka yönelik, yerel katkıya elverişli, küçük ölçekli, daha verimli olarak yapılabilecek, mali 
güçlerin olanak verdiği görevlerin, mahalli idarelere bırakılması gerektiği söylenebilir. 

Yerel yönetimleri düzenleyen kanun tasarıları ile Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden 
Yapılandırılması Kanun Tasarısı birlikte değerlendirildiğinde, yönetimler arası hizmet bölüşümün-
de gerçekçi kriterlere yer verilmediği görülmektedir. 

Bu genel değerlendirmeden sonra Tasarının katılmadığımız veya eksik bulduğumuz mad
delerine ilişkin görüşlerimiz aşağıda sıralanmıştır. 

1. Yerel Yönetim Tasarılarının en zayıf noktası, kaynak paylaşımını sağlayacak mekanizmaları 
yaratmamış olmasıdır. Kaynak paylaşımı ve yerel yönetimlerin öz kaynaklara sahip olmasının sağ
lanması yalnızca kaynakların etkin kullanımı açısından değil, bilinçli, hesap soran ve hizmet 
bedelini ödemeye hazır birey ve sivil toplum yaratılması açısından da önemlidir. 
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Hizmetlerin devrinden sonra ilgili Bakanlık bütçelerinde bu hizmetlere ilişkin ödeneklerin 
yerel yönetimlere transferine dayalı bir kaynak paylaşımı, yerel yönetimlerin hem yönetsel hem de 
demokratik kurum olarak gelişmelerini engelleyecektir. Yerel yöneticiler hizmetlerin yetersizliği 
durumunda "Ankara ödenek vermiyor!" mazeretinin arkasına sığınacaklar ve yerel kaynaklara 
dayalı gelişme tamamen ortadan kalkacak, yerel yönetimler merkeze daha bağımlı hale gelecektir. 

Tasarılar ile birlikte mali paylaşım ve yerel yönetimler gelir kanunu tasarılarının hazırlan
maması bir eksikliktir. 

2. Tasarının "birleşme ve ayrılmalar" başlığını taşıyan 8 inci maddesinin birinci fıkrasında 
"... iltihak olunacak belde sakinlerinin oylarına başvurulmaksızın" ifadesine yer verilmiştir. 

Bilindiği üzere 1988 yılında Türkiye tarafından imzalanan "Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik 
Şartı" 1991 yılında bazı çekinceler ile, 3723 sayılı Yasa ile onaylanmıştır. Avrupa Yerel Yönetimler 
Özerklik Şartı'nın Türkiye tarafından da benimsenen "Yerel Yönetim Sınırlarının Korunması" baş
lığını taşıyan 5 inci maddesi aynen şöyledir: 

"Yerel yönetimlerin sınırlarında, mevzuatın elverdiği durumlarda ve mümkünse bir referandum 
yoluyla ilgili yerel topluluklara önceden danışılmadan değişiklik yapılamaz." 

Tasarıda iltihak olunacak belde sakinlerinin oylarına başvurulmadan belde sınırlarında değişik
lik yapılması, usulüne göre yürürlüğe konulmuş olan söz konusu uluslararası anlaşmaya uygun düş
memektedir. 

3. Tasarının "Tüzel kişiliğin sona erdirilmesi" başlığını taşıyan 11 inci maddesinin birinci fık
rası hükmü, 

"Belediye sınırı veya meskûn sahası, bağlı olduğu il veya ilçe belediyesi ile nüfusu 50.000 ve 
üzerinde olan bir belediyenin sınırına, 5.000 metreden daha yakın duruma gelen belediye ve köy
lerin tüzel kişiliği; genel imar düzeni veya temel alt yapı hizmetlerinin gerekli kılması durumunda, 
Danıştay'ın görüşü alınarak, İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine müşterek kararname ile kaldırılarak 
bu belediyeye katılır. Tüzel kişiliği kaldırılan belediyenin mahalleleri, katıldıkları belediyenin 
mahalleleri haline gelir. Tüzel kişiliği kaldırılan belediye ile köylerin memur ve işçileri kadro ve 
pozisyonlarıyla birlikte, taşınır ve taşınmaz mal, hak, alacak ve borçları katıldıkları belediyeye in
tikal eder." şeklindedir. 

Bu hüküm ile, bağlı olduğu il veya ilçe belediyesi ile nüfusu 50.000'in üzerinde olan bir başka 
belediyenin sınırına 5.000 metreden daha yakın hale gelen belediye ve köylerin; genel imar düzeni 
veya temel alt yapı hizmetlerinin gerekli kılması durumunda, Danıştay'ın görüşü alınarak İçişleri 
Bakanlığı'nın teklifi üzerine müşterek kararname ile tüzel kişiliklerinin sona erdirilerek ilgili 
belediyeye katılması öngörülmektedir. 

Tasarı ile yapılan düzenleme, tüzel kişilikleri sona erdirilip ilgili belediyeye katılması söz 
konusu yerel toplulukların yani belediye ile köy halkının, katılma konusunda kendilerine referan
dum yoluyla danışılmasını öngörmediğinden biraz önce sözü edilen söz konusu uluslararası anlaş
maya uygun düşmemektedir. 

4. Son dönemlerde "yönetişim" konusundaki bütün isteklere, gelişmelere ve çeşitli deneyim
lerin yaşanıyor olmasına karşın, Belediyeler Kanunu Tasarısının 13. maddesindeki Hemşehri 
Hukuku maddesi 1580 sayılı yasadakinden daha ileri bir düzenleme getirmemektedir. 1930 yılından 
bu yana yasal bir hak olmasına karşın etkin olarak işlemeyen hemşehri hukukunun, ancak aktif 
katılımı teşvik edecek yeni düzenlemelerle yaşama geçirilebilmesinin mümkün olabileceği açıktır. 
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Hemşehrilerin etkin katılımını sağlayacak ilk önemli adımın "saydamlık" ve "bilgi edinme hak
kı" olduğu kuşkusuzdur. Yeni yetkilerle donatılan belediyelerin karar almadan ve uygulamaya geç
meden önce, mali kaynaklar ve harcamalar konusunda "hemşehrilerini" bilgilendirmesi, gereksin
melerini ve eğilimlerini saptaması da önemli bir konudur. Soyut bir hemşehri hukukunun, somut bir 
uygulama haline nasıl dönüşeceği konusunda yeterince bilgi birikimi olduğu açıktır. 

Bu çerçevede, beldenin stratejik planının hazırlanması ve yıllık programların uygulanmasından 
önce kararlardan doğrudan etkilenecek "hemşehrilerin" bilgilendirilmesi ve onların da kararlara 
katılımı sağlanabilir. Bu çerçevede, belde halkının Belediye Meclisinin gündemine katkıda bulun
ma hakkı, ya da alman bir meclis kararına toplu itiraz hakkı gibi düzenlemeler de getirilebilir. Yine 
bazı imar yatırım ya da harcama kararlan için referandum yaparak görüşlerin alınması da bu bağ
lamda düşünebilir. 

Demokratikliği sadece seçimlere indirgemediğimiz zaman belediyenin uygulamalarının hem
şehri denetiminden geçmesinin yollarının aranması önemli bir çaba olmaktadır. Kararlara katılımın 
yanı sıra, belde halkının belediye yönetimine güvensizlik duyduğu durumlarda yerel yöneticileri 
"görevden çekilmeye çağrı hakkının" ihdas edilmesi, hemşehri denetimini sağlayan bir yöntem 
olarak uygun olabilir. 

5. Tasarının 13 ve 14 üncü maddelerinde belediyelerin sosyal yardımlarına ve bunlardan yarar
lanacaklara ilişkin çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Ancak olması gereken anlayış belediyenin sos
yal yardımda bulunması değil sosyal hizmet sistemi içinde gerekli önlemleri alması ve etkinlikler
de bulunmasıdır. 

Türkiye'de toplumsal dışlanma ve kent yoksulluğunun önlenmesi görevini üstlenen etkin bir 
sosyal hizmet sisteminin eksikliği gün geçtikçe daha fazla hissedilmektedir. Sosyal Hizmetler Genel 
Müdürlüğü'nün çok kısıtlı olanaklarla sürdürmeye çalıştığı sosyal hizmet faaliyetlerinin, sosyal 
yurttaşlık kavramını dikkate alan çağdaş bir sosyal hizmet sistemine dönüştürülmemiş olması 
büyük bir eksikliktir. Bu eksiklik son dönemlerde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Fonu, belediyeler ve Sivil Toplum Kuruluşlarının, hiç de sistematik olmayan bir biçimde rastgele 
dağıttıkları "sosyal yardım" faaliyetleriyle doldurulmaya çalışılmaktadır. Yoksullukla mücadeleye 
yardım etmeye hazır görünen ve yerel nüfusla yakın ilişkisi olan belediyeler çağdaş bir sosyal hiz
met sisteminin geliştirilmesine öncülük yapabilir. 

Bu bağlamda tasarının (Madde 13; Madde 14; Madde 38/n; Madde 60/i) sosyal yardım 
konusuna atıfta bulunulmakla birlikte sadece "sosyal yardım"dan söz etmesi önemli bir eksiklik 
olarak görülmektedir. Bu maddelerin "sosyal hizmet" olarak düzenlenmesi, çağdaş sosyal politika 
araçlarının kullanılmasına uygun bir ortamın hazırlanması açısından yararlı olacaktır. 

Toplumsal dışlanmanın önlenmesi ve yoksullukla mücadele gibi, çok önemli ve hassas 
konunun çok boyutlu bir ele alışı gerektirmesi ve sadece "ayni ya da nakdi yardım" olarak tasarlan
ması çok yetersizdir. Toplumsal dışlanmanın önlenmesi için geliştirilecek sosyal politikaların iyi 
düzenlenmiş bir "sosyal hizmet" kurumu çerçevesinde sistematik bir biçimde ele alınması gerek
lidir. Özel bir uzmanlık alanı olan sosyal hizmet ve sosyal yardım konularının hangi grupları ya da 
kişileri kapsayacağı ve bu hizmetin nasıl düzenleneceği ve ne tür projelerle yaklaşılacağı gibi 
konulara profesyonelce yaklaşılması gerekmektedir. 
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Sosyal politika uygulamalarının yurttaşlık temeline dayanan bir hak olarak kabul edilmesi çağ
daş toplumların önemli unsurlarından biridir. Son dönemlerde, toplumsal dışlanma ve özellikle çok 
daha karmaşık niteliklere bürünmekte olan kentsel yoksullukla mücadele edilmesi konulan küresel 
ölçekte de tartışılan ve çözüm aranan konulardan biridir. Bu nedenle bu konunun, sadece, doğrudan 
gelir ya da ihtiyaç transferi anlamına gelen "sosyal yardım"la sınırlanması günün koşullanna cevap 
vermekten çok uzaktır. Kaldı ki, sosyal yardımın da gerektiğinde bir yurttaşlık hakkı olarak, key
filikten uzak ve bireyin onurunu zedelemeyecek bir biçimde, hangi koşullarda, hangi sürelerde ve 
nasıl verileceği konusunun da bir uzmanlık konusu olduğu kabul edilmelidir. 

Sosyal yardımın "sadaka" zihniyetiyle dağıtılması, bu önemli konuyu kişilerin inayetine veya 
siyasi manipülasyonuna bırakacağı gibi, belediyenin kıt kaynaklannın etkin olarak kullanılmaması 
ve iyi niyetle olsa bile beklenen toplumsal kaynaşmayı sağlamaması sonucunu doğurabilecektir. 

Belediyelerdeki sosyal hizmet ve sosyal yardım çalışmalarının Avrupa Sosyal Şartına uyması 
sağlanmalıdır. 

6. Tasannın 14 üncü maddesi belediyelerin görev ve sorumluluklannı düzenlemektedir. Belde 
halkının müşterek mahalli ihtiyaçlarının karşılanması belediyelerin görevidir. İmar planı yapma yet
ki ve görevi de bunlardandır. 

1980 sonrasında belediyelere merkezden aktanlan en önemli yetki olan imar planı yapma yet
kisi, son yirmi yıldır belediyelerin kaynak ihtiyacı olmadan kullandıkları en önemli yetkidir. Bu yet
kinin belediyelere devredilmesinin önemli sonuçlanndan biri, yerel yönetimlere ilginin artması ve 
yerel politikayı canlandırmasıdır. Ancak, bu konuda yapılan araştırmalar bu ilginin, tüm hemşeh
rilerden çok, bu konuyla ilgili meslek ve iş gruplanna dönük olduğunu göstermektedir. Devredil
mesi tasarlanan yeni yetkilerin, diğer kentsel gruplann da yerel yönetimlere ilgisini artıracağı tah
min edilebilir. 

Diğer taraftan, belediyelerin, neredeyse hiçbir otoriteye hesap vermeden, yirmi yıldır kullan-
dıklan plan yapma yetkisinin doğurduğu olumsuz sonuçlar, artık gerçekçi olarak değerlendirilmeli 
ve bu değerlendirmeler yasal düzenlemelere yansıtılmalıdır. Tasan bu açıdan yeni yaklaşım veya 
çözüm getirmemektedir. 

İmar planı yapımı gibi evrensel kuralları olan ve yetkin teknik bilgi gerektiren bir yetkinin ehil 
kadrolarca yapılmamasının ve üstelik popülist bir siyasal ortamda kaynak harcamadan yandaşlara 
rant dağıtan bir araç haline gelmesinin sonuçlannı doğal ve doğal olmayan afetler yaşandıkça hep 
birlikte gözlemleyebiliyoruz. 

Yerel yönetimlerin kamuoyu önündeki güvenirliğini büyük ölçüde zedeleyen bu yetkinin kul
lanımının kısıtlanmasının ve denetim altına alınmasının "popülist olmayan" bir politika olduğu hal
de kamuoyu tarafından büyük ölçüde destek bulacağı açıktır. Bu yetkinin kısıtlanmasına ve denetim 
altına alınmasına sadece bu karann yetkin olarak kullanılmamasından yarar uman çevreler karşı 
çıkacaktır. Bir anlamda, yerel yönetimlere yeni bazı yetkiler verilirken plan yapma yetkinin kısıt
lanmasını, kötü planın bedelini yaşamlanyla; kötü konutlarda ve kentsel ortamlarda yaşayarak 
ödeyen kentlilerin destekleyeceği muhtemeldir. Bugünkü konjonktürde kamuoyunun büyük ölçüde 
bu yetkinin etkin denetiminden yana olduğunu öngörmek mümkündür. 
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Geri dönülmez etkileri olan bu yetkinin, eşgüdüm, yönlendirilme ve denetim mekanizması 
kurulmadan belediyelere devredilmiş olması, kentlerimizde yaşanan imar anarşisinin en önemli 
nedenlerinden biri olarak kabul edilebilir. 

Tümü deprem bölgesi içinde olan ve doğal afetler karşısında çaresizliği açıkça gözlemlenen 
Türkiye'de, mevcut imar planlarının, uygulamaların ve imar denetiminin tıpkı bir acil durum plan
laması gibi yeniden ele alınmasına gerek vardır. Mevcut imar plan yapım sürecinin iyileştirilmesi, 
sadece yeni alanların imara açılması yönünden değil, mevcut imarlı ve imarsız alanlardaki tüm yapı 
ve konut stokunun iyileştirilmesi açısından da bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerekmektedir. 
Bu da ancak, yerel yönetimlerin plan yapma yetkisini kullanırken dikkate alacakları ilkeler, ana 
kararlar ve strateji bazında, köylerde imar planlamasını zorunlu kılmak koşuluyla ulusal, bölgesel 
ve il düzeyinde etkin karar-eşgüdüm ve denetim yapacak ve bir "Planlama ve Uygulama Otoritesi" 
oluşturularak çözümlenebilir. 

Mevcut Belediye Yasa Tasarısı, imar planlarının yapımı; kentsel arsa üretimi; mevcut imarlı ve 
imarsız konut stokunun iyileştirilmesi ve acil durum planlaması konularını, birbiriyle ilişkilendiril-
meden ele almaktadır. Tasarı bu konuları yakın geçmişte yaşanan depremleri ve diğer doğal afetleri 
göz önünde tutarak ele almamakta ve bunların, planlama ve imar düzeniyle ilişkilerini kurmamak
tadır. Bu deneyimlerin gerçekçi olarak değerlendirilmesi, demokratiklik-etkinlik eksenlerinin has
sas dengesini gözeterek yepyeni bir kurumsal düzenlemeyi kendiliğinden getirecektir. 

Bu bağlamda, yasadaki "hazine arazilerinin devriyle" ilgili Geçici Madde 1; "arsa ve konut 
üretimi" ile ilgili 69 uncu madde; "acil durum planlaması" ile ilgili 53 üncü madde aşağıda belir
tilen gerekçeler çerçevesinde sınır düzeni ve imar ve planlama ile ilgili maddelerle birlikte 
düşünülerek yeniden ele alınmalıdır. 

Tasarısının 4 üncü maddesinin belediyenin kuruluşuyla ilgili "nüfus" eşiğini yükseltmesi ya da 
5 inci madde; 11 inci madde ve 89 uncu maddede getirilen sınır düzenlemeleri, belediyelerin Mad
de 14'te belirtilen "imar ve planlaması ve uygulaması" yetkisini, geçmişe göre daha etkin ve başarılı 
yürütebilmesi için yeterli önlemler değildir. 

Son dönemlerde yaşananlar, belediye sınırları içindeki imarlı alanların da sorunlarla dolu ol
duğunu göstermiştir. Diğer taraftan, belediye sınırları dışındaki alanlar ve özellikle esnek imar uy
gulama olanağı veren köy ve orman statüsündeki alanların da planlama ve imar açısından düzenlen
mesi ve denetlenmesi de acil bir gereksinmedir. Bu nedenle, yeni düzenlemenin belediye içi ve dışı 
tüm alanları dikkate alacak bir biçimde yapılması gereklidir. 

Özetle, yukarda sözü edilen, fiziki planlama ve imar konusunda ulusal, bölgesel ve il düzeyin
de ilke kararları geliştiren ve bu konularda eşgüdüm, yönlendirme ve denetim yapacak bir güçlü bir 
"planlama" otoritesine gereksinim devam etmektedir. 

Ulusal ve bölgesel düzeyde, hem mevcut konut ve yerleşme stokunun sorunlarını ele alacak; 
hem de gerekirse yeni kentsel alan üretilmesini öngörecek; çevre ve yerleşme konularında genel 
kararlar üretecek, o bölge halkının da bilgilenmesini, gereksinmelerini ve katılımını sağlayacak çağ
daş bir "planlama" otoritesinin, "finansman" konusunu da dikkate alacak biçimde yeni bir anlayış
la geliştirilerek bu taslakta yer alması yararlı olacaktır. 

7. Tasarının 15/i maddesinde belirtildiği üzere belediyeler borç alabilirler. Tasarının 18/d mad
desi hükmüne göre, borçlanmaya karar vermek Belediye Meclisinin yetkisindedir. İç ve Dış borç
lanmanın usul ve esasları ise, 68 inci maddede belirlenmiştir. 68 inci maddenin (b) bendinde, en son 
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kesinleşmiş bütçe gelirinin, Vergi Usul Kanununda belirlenen yeniden değerleme oranıyla artırılan 
miktarının yüzde 10'unu geçmeyen iç borçlanmanın belediye meclisinin kararı, yüzde 10'u geçen 
miktarlar için meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığı'nın onayı ile 
yapılabileceği hükme bağlanmıştır. 

İçişleri Bakanlığı'nın onayının alınması konusunda Tasarıda olduğu şekilde bir ayrımın yapıl
ması yerinde değildir. Belediyeleri, görevleriyle orantılı gelire kavuşturamayan devlet, zaman 
zaman belediye borçlarını ertelemek ya da tümüyle üzerine alarak ortadan kaldırmak yolunu seç
miştir. Bu amaçla 1980 yılından önce üç kez belediyelerin borçlarının silinmesi veya ertelenmesi 
yoluna gidilmiştir. Son olarak Ekim 1991 seçimlerinin ardından kurulan hükümet, 1992 yılında 
çıkardığı 3836 sayılı "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Birbirlerine Olan Borçlarının Tahkimi Hak
kındaki Kanun" uyarınca belediyelerin 1 trilyon liraya yaklaşan Hazine borçlarını silmiş, bir 
bölümünü de tahkim etmiştir. 

21 Ekim 2003 Gün ve 25266 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 13 Ekim 2003 Gün ve 
2003/6286 Sayılı 2004 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakan
lar Kurulu Kararı Eki Kararda aynen (R.G. 28.10,2003, Sa. 25273); 

"Borç kullanımı ve ödemelerinde mali prensiplerin sağlıklı bir şekilde oluşmamasının bir 
sonucu olarak; Hazine, garanti verdiği dış borçların geri ödemesinin önemli bir bölümünü üstlen
mek zorunda kalmıştır. Nitekim, 1992-2002 döneminde Hazine toplam 4.950 milyon dolar borç 
ödemesini üstlenmiştir. Hazine tarafından üstlenilen toplam miktar 2003 yılının ilk yarısında 5.131 
milyon dolara ulaşmıştır. Hazine garantili dış borçlanmaya 1998 yılından itibaren bütçe kanunlarıy
la getirilen sınırlama sonrasında Hazine garantisi ile sağlanan dış kredi miktarı oldukça azalmış ve 
1998 yılında 2.442 milyon dolar olan mahalli idareler garantili dış borç stoku, 2002 yılında 1. 703 
milyon dolara, 2003 yılının birinci çeyreği itibarıyla 1.401 milyon dolara gerilemiştir. 

4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hüküm
leri çerçevesinde başlatılan çalışmalarla mahalli idarelerin borç geri ödemeleri konusunda olumlu 
gelişmeler sağlanmıştır. Bununla birlikte, uzlaşma sağlanamayan idarelerle, yükümlülüklerin yerine 
getirilmesi konusundaki genel direnç sebebiyle, sorun çözülememiş durumdadır. Hazine Müsteşar
lığı verilerine göre, 30 Haziran 2003 tarihi itibarıyla, 5.230 trilyon TL'si vadesi geçmiş olmak üzere, 
mahalli idarelerin Hazineye toplam 10.919 trilyon TL borcu bulunmaktadır. 

2004 yılında, mahalli idarelerin gelirlerinin 15.788 trilyon TL, harcamalarının 16.429 trilyon 
TL, GSMH içindeki paylarının ise sırasıyla yüzde 3,76 ve yüzde 3,91 olması öngörülmüştür. Böy
lece, mahalli idareler açığının 641 trilyon TL olması, GSMH içindeki payının da yüzde 0,15 
düzeyinde gerçekleşmesi hedeflenmiştir. " denilmektedir. 

Hazine Müsteşarlığının verilerine göre 30.09.2003 tarihi itibariyle Hazine'nin yerel yönetim
lerden alacakları 11.440.662 katrilyon TL. dir. Bunun 5.915.873 katrilyon TL'si vadesi geçmiş borç
tur. Vadesi geçmiş borçların; 2.976.986 katrilyon TL'si garantili borç, 355.018 trilyon TL' si devir
li borç, 2.583.781 katrilyon TL.'si yap-işlet-devret projeleri borcudur. 5.524.879 katrilyon TL. 
tutarındaki vadesi gelmemiş borçların; 1870.948 katrilyon TL' si devirli borç, 3.513.816 katrilyon 
TL' si garantili borç, 140.115 trilyon TL' si yap-işlet-devret projeleri borcudur. Yerel yönetimler 
yasa tasarıları, belediye ve bağlı kuruluşlarının borçlanmasında çok önemli düzenlemeler yapmış
tır. Bilindiği gibi 4749 sayılı Kanun iç borçlanmaya Hazine garantisi veya kefalet verilmesini yasak
lamıştır. Yasa tasarılarında dış borçlanmanın yatırım projeleri için yapılabileceği hükme bağlanmış-
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tır. 4749 sayılı Kanun, dış borçlanmayı belirli kurallara bağladığından yerel yönetimlerin iç borç
lanma yoluna başvurmaları ihtimali daha yüksektir. Yerel yönetimlerin gelir kaynakları henüz net 
bir şekilde belli olmadığı için ne miktarda borç yapabileceklerini şimdiden kesin olarak söylemek 
mümkün olmamakla beraber yapılan çalışmalarda genel bütçeden yapılacak transferler hariç, 2004 
yılı belediye ve il özel idarelerinin bütçe gelirleri toplamının 14 katrilyon TL. olacağı tahmin edil
miştir. Yani, 2004 yılında yaklaşık 28 katrilyon TL. tutarında iç ve dış borç yapabileceklerdir. Büt
çeden yapılan transferler de hesaba katıldığında bu miktarın 40-50 . katrilyon TL'ye ulaşacağı rahat
lıkla söylenebilir. Bu rakamlar yerel yönetimlere çok büyük miktarda borç yapma yolunun açıl
dığını göstermektedir. Belediyelerin Hazine'ye olan II katrilyon TL. tutarındaki borçlarının öden
mesindeki sorunlar dikkate alındığında oluşturulan sistemin sürdürülebilir bir borç yapısına uygun 
olmadığı açıkça ortaya çıkar. 

Bu açıklamalardan, belediyelerin Hazine garantili dış borçlarında bütçe kanunları ile getirilen 
sınırlamalara bağlı olarak artış oranında bir azalma olsa da Hazine'ye olan iç borçlarının artarak 
devam ettiği, netice itibariyle yerel yönetimlerin finansman durumunda rahatlama olmadığı anlaşıl
maktadır. Bu durum da bu konuda belediyeler üzerindeki vesayet yetkisinin gerekli kıldığı 
denetimin öneminin açık bir göstergesidir. 

Diğer yandan Tasanda, belediye meclisinin kararının bakanlıkça onanmaması halinde ne gibi 
bir işlem yapılacağı belirlenmemiştir. Yürürlükteki 1580 sayılı Kanunun 71 inci maddesine göre, 
kararın bir hafta içinde tasdik edilmemesi halinde, belediye meclisinin tetkik istemi üzerine bir ay 
içinde Danıştay'ın vereceği kararın kesin olduğu belirtilmiştir. Tasanda da bu paralelde bir düzen
leme yapılmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 

Öte yandan maddenin şu riskleri taşıdığım da dikkate almak gerekir. 
Dış Borçlanma Açısından; Kanun taşanları yerel yönetimlerin yapacağı dış borçlanmanın 4749 

sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Hakkındaki kanun hükümlerine tabi olmak ve yatınm 
programında yer almak koşuluna bağlamıştır. 4749 sayılı kanunun ve tamamlayıcı mevzuatının 
yukanda sayılan hükümleri incelendiğinde mevcut halleri ile mahalli idarelerin dış borçlanmasının 
oldukça sıkı kurallara tabi olduğu ve bazı sorumluluk (örneğin müteselsil sorumluluk) ve denetim 
mekanizmaları ile somut kriterlere dayalı kredi izin müessesesi ile mahalli idare dış borçlanmasına 
(garantili veya garantisiz) sınırlar getirildiği söylenebilir. 

Mevcut mevzuatın yerel yönetimlerin dış borçlanmasını sıkı kurallara tabi kılmasının başında 
bu kuruluşların geçmişte hazine garantisi ile (esasen mahalli idarelerin uygulamada kendi başlanna 
dış kredi bulmaları oldukça güçtür) yapmış olduklan borçlanmayı kendilerinin asıl borçlu sıfatıyla 
ödemeyip garantör sıfatıyla Hazineye ödettirmeleridir. 1996 - 2003 yıllan arasında Hazinenin 
mahalli idareler adına ödemek durumunda kaldığı dış borçların toplamı 5.2 milyar dolar olup bu 
yaklaşık olarak her yıl vadesi gelen garantili borçlann % 60'ının Hazine tarafından ödenmesi an
lamına gelmektedir. Bu kapsamda hazinenin Belediyelerden vadesi geçmiş 6.5 katrilyon TL alacağı 
bulunmaktadır. (Hazine Şubat 2004 Borç Yönetim Raporu s.50). Buna hali hazırda vadesi gelecek 
olan 5.6 katrilyon TL'lık alacak da eklendiğinde Hazine'nin mahalli idarelerden olan alacaklarının 
ödenmediği bir ortamda 4749 sayılı Kanun ve tamamlayıcı mevzuatı çerçevesinde getirilmiş olan 
kurallarla belediyelerin kullanabilecekleri dış borçlanma imkanı oldukça kısıtlı kalacaktır. 

Buna karşılık Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı ile belediyelere yeni hizmetler yetkiler 
devredilirken buna ilişkin yeterli özkaynağın temin edilememesi durumunda büyük ihtimalle 
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dışandan borçlanma arayışına girilmesi ve bunun sonucunda 4749 sayılı yasanın disiplin sağlayan 
hükümlerinin yumuşatılması yönünde eğilimlerin yoğunlaşması bir risk unsuru olarak görülmelidir. 

İç Borçlanma Yönünden: Mahalli İdareler Kanun Tasarılarında belli kısıtlar ile bu kuruluşların 
iç borçlanmaya gitmesi hükümleri getirilmiştir. Borçlanabilmek için meclisin salt çoğunluğunun oyu 
yeterli olacaktır. Oysa borçlanma gibi önemli bir konuda salt çoğunluk yerine 2/3 çoğunluk aranması 
daha doğru olurdu. Buna karşılık 4749 sayılı kanun Hazine iç borçlanmasını ve yukarıda saydığımız 
nedenlerle mahalli idareler dahil diğer kuruluşların dış borçlanmasını düzenlerken Hazine dışı 
kuruluşların iç borçlanmasını ayrıca düzenlememiş ancak 8 inci maddesinde "Hazine kamu ve/veya 
özel kurum ve kuruluşlannın yurt içi piyasalardan yapacağı borçlanmalara garanti veya kefalet 
veremez" diyerek iç borçlanmayı dış borçlanmanın aksine hazine garantisi dışında tutmuştur. 

Diğer taraftan merkezi hükümet adına Hazine borçlanmasının da yoğun olduğu gerçeği kar
şısında yerel yönetimlerin (ve özellikle büyükşehir belediyelerinin) ağırlıklı olarak tahvil ihracı 
suretiyle iç piyasaya girmelerinin uyumsuzluk yaratacağı gözardı edilmemelidir. Bu nedenle 
Belediyeler Kanun Tasansının 68 inci maddesindeki İçişleri Bakanlığı'ndan izin alınması sürecine 
Hazine Müsteşarlığının da uygun görüşünün alınması şeklinde bir ekleme yapılmasının daha uygun 
olacağı değerlendirilmektedir. Hatta Hazine Müsteşarlığı kamu finansman dengesini göz önünde 
bulundurarak sınırlamalar getirmeye yetkili olmalıdır. 

Burada altı çizilmesi gereken bir diğer önemli konu da, İçişleri Bakanlığı'nın vereceği onayın 
ne şekilde oluşacağıdır. Eğer söz konusu bakanlık geleceği yükümlülük altına sokacak bu nitelikli 
kararlan onaylama yetkisi ile karşı karşıya kalacaksa tıpkı denetim ve bütçe konulannda olduğu 
gibi buna göre organizasyon yapısını güçlendirmek zorunluluğu ile karşı karşıya kalacaktır. İller 
Bankasının yeniden yapılandırılması sürecinde özellikle bu tür mali ve fınansal nitelikli düzen
lemelerin dikkate alınması önem taşımaktadır. Aksi takdirde düzenlemeler ile amaçlanan mali 
nitelikli konulann başka tür problemler ortaya çıkarmasına engel olunamayacaktır. 

Aynca, İller Bankası'ndan nakit kredisi kullanılmasıyla ilgili olarak bu tasanda veya İller Ban
kası' nın yeniden yapılandınlması çerçevesinde çıkacak olan tasanda sınırlayıcı nitelikli düzen
lemelerin yer alması gerektiği düşünülmektedir. Bu nitelikli sınırlayıcı hükümler İller Bankası'nın 
daha objektif çalışmasını da sağlayacaktır. 

Bu konuya ilişkin olarak son bir nokta da belediyelere bağlı ama ayn tüzel kişiliği olan şirket
lerin iç borçlanmayla ilgili sınırlamaya tabi olup olmayacağı konusudur. Benzer düzenlemeler söz 
konusu şirketler için de olmalıdır. Aksi durumda, başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere özel
likle belediyeler bu sınırlama dışına çıkmak için çeşitli mali yöntemler (fıscal tncks) geliş
tirebileceklerdir. 

Temel yaklaşım yerel yönetimlerin borçlanmasının sermaye harcaması niteliğindeki har
camalar için söz konusu olmasıdır. Birkaç ülke uygulaması hariç cari harcamalar için yerel yönetim
lerin borçlanma yetkisi bulunmamaktadır. Bu kural yerelleşmenin en yoğun olduğu ülkeler için de 
geçerli olmaktadır. 

Borçlanma konusunda ülkelerin önemli bir kısmında borçlanma üzerinde bir üst sınır ve izin 
süreci bulunmaktadır. Bu bağlamda bazı ülke örneklerine bakarsak: 

- Geçiş sürecindeki on ülkeden sadece üçünde borçlanma üzerinde çok sınırlı veya hiç olmayan 
bir kontrol bulunmaktadır (Çek Cumhuriyeti ve Slovak Cumhuriyeti), diğer ülkelerde ise kimi ül
kede oldukça sınırlayıcı olan kontroller ve izinler bulunmaktadır. 
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- Bulgaristan ve Slovenya'da yerel yönetimlerin borçlanması üzerinde getirilen yeni düzen
lemeler çerçevesinde oldukça katı kurallar ve sınırlamalar bulunmaktadır. 

- Belçika' da sermaye harcamaları için yerel yönetimler önemli bir esnekliğe sahip olmakla bir
likte cari nitelikli harcamalar için sadece kısa dönemli borçlanmalar yapabilmektedirler. 

- Danimarka'da belediyeler eğer belirlenmiş sektörlere yönelik olarak yatırım harcaması 
niteliğinde borç kullanacaklar ise izin almadan borçlanma yapabilmektedirler. Bunun dışında 
yapılacak borçlanmalar İçişleri Bakanlığı'nın onayına tabi olmaktadır. 

- İtalya' da bölgesel ve yerel idareler borçlanabilmekte ve tahvil çıkarabilmektedirler. Kanun 
ile borçlanma üzerine altın kural denilen tavan sınır getirmiştir. Borç servisi kendi gelirlerinin yüz
de 25'ini aşmamakta ve sadece sermaye harcamaları için borçlanabilmektedir. 

- İspanya' da belediyeler sadece sermaye harcamaları için belli bir yılı aşmayacak vadede borç
lanabilmektedirler. Eğer borç servisi cari gelirlerinin yüzde 25'ini aşmıyorsa Maliye Bakanlığı'nın 
onayını almalarına gerek bulunmamaktadır. Bununla birlikte, merkezi idare uygulanan makro 
ekonomik politikanın gerekleri doğrultusunda limit ve sınırlamalar koyabilmektedir. 

- İngiltere'de yerel yönetimlerin cari harcamalarını finanse etmek için borçlanmaları yasa ile 
engellenmiştir. Sadece sermaye niteliğindeki harcamaları için borçlanabilmektedirler. 

Türkiye'nin kamu borç stokunun büyüklüğü ve kamu finansman dengeleri dikkate alındığında 
yerel yönetimlere tanınan borçlanma olanağının büyüklüğü ve - sakıncaları kendiliğinden ortaya çıkar. 

8. Tasarının 15 inci maddesinin son fıkrasında "Belediye vergileri, resimleri, harçları ve proje 
karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, şartlı bağışlar ile kamu hizmetlerinde fiilen kul
lanılan mallan haczedilemez" denilmiştir. Bu hükümden belediyelerin "kamu hizmetlerinde fiilen 
kullanılmayan mallarının" haczedilebileceği anlaşılmaktadır. Bu hüküm yerel yönetim sistemini "if
las kurumuna" açacak bir düzenlemedir. Söz konusu gelirler o idarenin gördüğü kamu hizmetinin 
karşılığıdır. Bu gelirlerin haczinin öngörülmesi o idarenin kamu hizmeti görememesi ile eş anlam
lıdır. 1580 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 7 nci fıkrasında yer alan düzenlemeye göre; hac-
zedilebilirlik için, doğrudan doğruya kamu hizmetinde kullanılmama ve akar (gelir) getirmeme 
koşulları birlikte aranmaktadır. Tasarıdaki düzenlemenin de bu doğrultuda olmasında yukarıda açık
lanan nedenle yarar bulunmaktadır. 

9. Tasarının "Belediye meclisinin görev ve yetkileri" başlığını taşıyan 18 inci maddesinin (c) 
bendinde, "Belediyenin imar planlarını görüşmek ve onaylamak" belediye meclisinin görevleri 
arasında sayılmıştır. 1985 yılında yürürlüğe giren 3194 Sayılı İmar Kanunu imar planlarını 
kademelendirerek temel ilke olarak, makro seviyedeki planların (Bölge planı ve çevre düzeni planı) 
merkezi yönetimce, alt ölçekli imar planlarının da (nazım imar planı, uygulama imar planı ve mev
zi imar planı) yerel yönetimlerce hazırlanmasını öngörmüş, belediye ve mücavir alan sınırları için
de (istisnalar hariç) imar planı yapmak, yaptırmak ve onama yetkileri belediyelere verilmiştir. Bu 
aslında yasanın getirmiş olduğu en büyük yeniliktir. Yetkinin yerel yönetimlere verilmesi mer
keziyetçilikten uzaklaşma, yetkinin yaygınlaşması, işlerin yerinde ve ihtiyaca göre kısa sürede 
yapılması açısından ileri bir adım olarak değerlendirilebilir Ancak yasa ve yönetmelikler belirtilen 
çizgide uygulanmadığından istenilen amaca uygun gerçekleştiği söylenemez. 

Özellikle yeni kurulan ve ekonomik gücü olmayan belediyelerimiz teknik eleman yönünden 
son derece yetersiz durumdadır. Büyük çoğunluğunda teknik eleman yoktur. Teknik eleman 
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bulunan belediyelerin ise büyük çoğunluğu yetkilerini politik ve menfaat çıkarları doğrultusunda 
kullanmaktadır Yasa ve yönetmeliklere aykın plan değişiklikleri yaparak ve kendi yandaşlarına 
çıkar sağlamakta veya kendilerine muhalif olanların mağduriyetlerine sebep olmaktadırlar. Hak
larını idare mahkemelerinde arayanlar ise mahkemelerde dosya sayılarının çok yoğun olması 
nedeniyle yıllarca beklemek zorunda kalmakta, bu arada kentlerimizde çarpık yapılaşma süratle 
devam etmektedir. 

Büyükşehir Belediyeleri Kanunu Tasarısının 11 inci maddesi hükmü ile, Büyükşehir 
belediyesine, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin imar uygulamalarını denetleme yetkisinin verilmesi 
yerinde olmakla beraber yapılan yasa dışı uygulamaların tümüyle ortadan kaldırılması için yeterli 
değildir. Belediyelerin imar uygulamalarını denetleyecek il veya bölge kurullarının oluşturulması 
için Tasarıda gerekli düzenlemenin yapılması, yararlı olduğu gibi yerel yönetim sisteminde reforma 
giden yolda atılacak önemli adımlardan da biri olacaktır. 

Yönetimde reform kavramı, yönetim sisteminde aksayan, gereği gibi işlemeyip verimlilik ve 
etkinliği engelleyen yöntem ve mekanizmaların saptanıp sistemden çıkarılması, bunların yerine et
kinliği ve verimliliği artıracak, aksaklıkları giderecek mekanizmaların devreye sokulmasıdır. Tasarı 
böyle bir anlayışın çok uzağındadır. 

Bu bağlamda, 3194 sayılı kanun ile plan onama konusunda yetkili kılman belediyeler ve 
valiliklerin bu yetkileri kullanabilecek biçimde reorganizasyonunun gerçekleştirilmesi zorunludur. 
Tasarıda bu amaçla yapılacak düzenlemede (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Şehir Plan
cıları Odası'nın görüşleri de alınarak) imar birimleri verilen yetki ve sorumluluğa uygun biçimde 
genişletilmeli, imar birimlerinin imar adası ve imar parseli ölçeğinde uygulama ve denetimi sağ
lanırken, Fen İşleri Birimleri yapı ölçeği ile sınırlandırılmalı ve bu alanda gerçekten uzmanlaşmaları 
sağlanmalıdır. 

10. Tasarının 18 inci maddesinin (i) bendi hükmüne göre, "Bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret 
Kanununa tabi ortaklıklar kurulmasına, kurulmuş veya kurulacak ortaklıklara katılmaya veya ayrıl
maya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek" belediye mec
lisinin görev ve yetkileri arasındadır. Yine Tasarı'nın 69 uncu maddesi hükmüne göre, "Belediye 
kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şir
ketleri kurabilir," 

Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar
namelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 4046 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin son fıkrasında, 
"Belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birlikler tarafından ticari amaçla 
faaliyette bulunmak üzere ticari kuruluşlar kurulması, mevcut veya kurulacak şirketlere sermaye 
katılımında bulunulması, Bakanlar Kurulunun iznine tabidir" denilmiştir. 

Tasarı ile yapılan düzenleme söz konusu hüküm ile çelişmektedir. Yürürlükte olan bir kanunu 
ortadan kaldırmadan, o kanunda yer alan hususları dikkate almaksızın ve tamamen yürürlükteki 
kanunun aksine bir hüküm getirilmesi bir hukuk devletinde asla kabul edilemeyecek bir durumdur. 
Çünkü böyle bir durum, hukuk düzeninden beklenen belirliliği engeller. 

11. Tasarının 18 inci maddesinin (j) bendi, belediyeye ait şirket(lerin) özelleştirilmesi konusun
da belediye meclislerini yetkilendirmektedir. Belediye şirketleri konusu, bir bakış açısına göre, 
yürürlükteki belediye mevzuatının en sorunlu alanıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde, Belediye 
şirketlerinin a'dan z'ye düzenlendiği bir yasa hiçbir zaman çıkarılmamıştır. Tasarı bu çok önemli ek
sikliğin giderilmesi için fırsat vermekte ise de bu fırsat kullanılmamıştır. 
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Günümüzdeki uygulamada, belediye meclisi kararlarından hareketle ve kolayca karşılanan 
bazı idari koşullar yerine getirilerek, "özel hukuk tüzel kişisi" biçiminde belediye şirketleri 
kurulabilmektedir. Belediye şirketlerinin etkinlikleri tamamen özel hukuk kurallarına göre olmak
ta; şirket yöneticileri, aynı özel hukuk kişileri gibi bu kuruluşları yönetebilmektedir. Mevcut sis
temin sakıncası, özellikle şirketlerin kuruluş sözleşmesine, belediyelere "kamu hizmeti" olarak 
yasayla verilmiş görevlerin yazılmasında ortaya çıkmaktadır. Bu sayede, o etkinlik, "kamu hizmet
lerinin özel kişilere gördürülmesi" yönteminin ayrılmaz bir parçası olan "ihale" koşulu da aşılarak, 
"özel hukuk kişisi"ne gördürülen "özel-ticari" bir etkinliğe bir şirket sözleşmesi ile dönüştürülmek
tedir. Yasayla, yani "yasama işlemi" ile kurulmuş olan bir "kamu hizmeti"nin bu niteliği yine ancak 
yasayla kaldırılmak gerekir. Oysa, "idari işlem"lerle bir kamu hizmeti "fiilen" bir özel-ticari etkin
liğe dönüştürülebilmektedir. Devamında, kamu hukuku rejiminin özellikle "denetim"e ilişkin koşul 
ve kayıtlarından soyutlanmış olarak, hizmet, tamamen özel hukuk kurallarına göre yürütülebilmek
tedir. Bu durum, 1982 Anayasası'nın, özelleştirmede "kanun" arayan 47. maddesine açıkça aykırıdır. 
Özelleştirmeye ilişkin bazı yasal düzenlemelerde belediye şirketlerinin "özelleştirilmesi"nden söz 
ediliyor olması durumu değiştirmemekte, Taşandaki Anayasa'ya aykırılığı ortadan kaldırmamak
tadır. Kamu tüzel kişisi olmayan bir özel hukuk tüzel kişisinin nasıl "özelleştirileceği" bir tarafa; 
böyle bir özelleştirme ile yasanın kamu hizmeti saymaya devam ettiği bir etkinliğin, idari işlemle 
özel hukuk kişisine, bazen "tekel" de oluşturacak biçimde "devredilmesi" ne İdare Hukukuna, ne de 
Anayasa'nın 47 nci maddesine göre olanaklıdır. 

12. Tasarının 20 nci maddesinde belediye meclisinin olağanüstü olarak toplanabilmesine 
olanak veren bir hüküm bulunmamaktadır. Belediye meclisinin bir ay içinde toplantı yapacağı gün 
sayısının artırılmış olması olağanüstü toplantı yapma ihtiyacını ortadan kaldırmaz. 

13. Tasarının 25 inci maddesi ile Denetim Komisyonunun kurulması öngörülmektedir. 
Denetim Komisyonuna ilişkin Tasan hükmü genel nitelikte düzenlemeler getirmekle birlikte 

son dönemde bütçesel karar sürecinde saydamlığı ve hesap verme sorumluluğunu artırmaya yönelik 
olarak kamu mali yönetiminde ve mali denetim sisteminde yapılan değişiklikleri içerecek şekilde 
tasarlanmadığı tespitinde bulunulmuştur. Maddenin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu ile Kamu Yönetimi Temel Kanunu tasansında yer alan ilgili hükümler çerçevesinde eksiktir. 

2005 yılından itibaren uygulamasına geçilecek olan yeni sistemde kurumsal düzeyde stratejik 
planlama, iç kontrol, iç denetim gibi yeni süreçler devreye girmektedir. Bu yeni süreçlerin 
getireceği yeni mekanizmalann Meclis Denetim Komisyonu tarafından mutlak şekilde dikkate alın
ması gerekmektedir. Bu komisyonun çalışma sürecindeki etkinliğini artıracağı gibi yeni öngörülen 
mekanizmalann doğru algılanması ve etkin bir şekilde uygulanması konusunda belirleyici dinamik 
bir faktör olacaktır. 

Günümüzde modern kamu mali yönetim ve denetim sistemlerini geleneksel uygulamalardan 
ayıran özelliklerin başında rol ve sorumluluklann açık olması ve açık olarak tanımlanmış görev ve 
yetkilere göre kurumlann denetim işlevlerini yerine getirmesidir. Dolayısıyla meclis üyeleri arasın
dan gizli oyla seçilen ve konunun doğrudan uzmanı olmayan komisyon üyelerinin belediye hesap 
ve işlemlerini denetleyebilmesi için denetim de öncelikle neleri sorgulayacaklannın çerçevesinin 
çizilmesi gerekmektedir. 

Konu bu çerçevede değerlendirildiğinde maddenin aşağıdaki hususlarda eksik olduğu görül
mektedir. 
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Sadece hesap ve işlemlerin değil stratejik planların ve uygulama sonuçlarının ayrıntılı incelenmesi. 
Belediyeyi yükümlülük altına sokan faaliyetlerin temel inceleme ve denetleme başlıkları için

de olması ve bunlarla ilgili belediyenin başlangıç hedeflerinin uygulama sonuçlan çerçevesinde sor
gulanması. Başta borçlanma ve borçların sürdürülebilirliği ile ihale ve büyük yatınm projeleri ol
mak üzere hedef ve uygulama sonuçlarının hesap verme sorumluluğu çerçevesinde açık bir şekilde 
ortaya konması. 

Vergi ve benzeri piyasa ve vatandaş üzerinde yükümlülük yaratan kararların ve uygulama 
sonuçlarının değerlendirilmesi. 

Belediyenin hizmet sunumu çerçevesinde sahip olduğu varlıklardaki artışın ve azalışın incelen
mesi. 

Faaliyet raporları, iç denetçilerin hazırladıkları kapsamlı denetim raporları, Sayıştay'ın dış 
denetim raporları ve İçişleri Bakanlığının yetkili denetim ve kontrol birimlerinin raporları çer
çevesinde hesap ve işlemlerin denetlenmesi. 

Bunlar Meclis Denetim Komisyonunun denetim sürecinde dikkate alması ve sonuçlandırması 
gereken temel noktalar olmalı, bunların dışında komisyon kendi ilgisine göre denetimi genişletmelidir. 
Ancak Meclis Denetim Komisyonu genel hükümlerde belirtilen denetim usullerinin dışında bunlarla 
çatışacak ve bu denetim sonuçlan ile ters düşecek mükerrer denetim görevleri üstlenmemelidir. 

14. Tasarının 33 üncü maddesine göre belediye encümeni seçilmiş ve atanmış üyelerden oluş
maktadır. Anayasanın 127 nci maddesi uyannca yerel yönetimler, "karar organları seçmenler 
tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileri"dir. Belediye encümenlerinin karar organı mı, 
yoksa yürütme organı mı olduğu, üzerinde fikir birliği sağlanamayan bir konudur. 

Anayasa Mahkemesi 22.06.1988 gün ve E:1987/18, K: 1988/23 sayılı karannda, il daimi en
cümenini, "il kamu tüzelkişiliğinin karar organlarından biri" olarak kabul etmiş ve il daimi en
cümeninde memurlann da yer almasını sağlamaya yönelik yasal düzenlemeyi iptal etmiştir. Öte 
yandan yine Anayasa Mahkemesi, 13.06.1988 gün ve E: 1987/22, K: 1988/19 sayılı kararında, 

"Anayasa gereği kuruluşları ayrı yasalarla düzenlenmiş üç ayrı yerel yönetim biriminden en öz
gün yapıyı taşıyan belediyeler, 14.4.1930 günlü, 1580 sayılı Belediye Kanunu'na göre kurulmuşlar
dır. Bu yasaya göre, belediye tüzelkişiliğinin organlan, belediye meclisi, belediye encümeni ve 
belediye başkanı olup belediye meclisiyle belediye encümeni karar, belediye başkanı ise yürütme 
organıdır." denilmiştir. 

Anayasa Mahkemesinin anılan kararlan karşısında, belediye encümeninde memur üyelere -
hem de toplanma ve karar çoğunluğunu elde tutar sayıda- yer verilmesi, Tasarının Anayasaya uy
gun olarak hazırlanmadığını göstermektedir. . 

15. Tasarının 37 nci maddesinde belediye başkanlannın siyasi partilerin genel idare kurulu ve 
parti meclisi üyeliklerinde bulunabilmesine yönelik hüküm belediye başkanlannın işlerini ak
satabileceğinden doğru değildir. 

16. Belediye Personel sistemi, günümüzde beş tipik özellik sergilemektedir. 
1. Yerel yönetimlerde esnek istihdam geçici işçilik eliyle gerçekleştirilmektedir. 
2. Şirketleşme ve taşeronlaşma, belediye-içi ve belediye-dışı istihdam sistemleri doğmasına yol 

açmıştır. 
3. Belediyelerde bürokrasinin bütünlüğü ve sürekliliği kırılmıştır. 
4. Merkezi yönetim "tahsisçilik" işlevine sıkışmıştır. 
5. Personel rejimini belirleme mekanizmalan içinde belediyelerin ve belediye çalışanlarının 

ağırlığı yoktur. 
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Yerel yönetimlerde kadro ve istihdam sayılarına ulaşabilmek oldukça güç bir iştir. Özellikle 
belediyelerin bağlı kuruluş, birlik, şirket gibi giderek artan sayıda yan kuruluşlar eliyle çalışmaları, 
sayısal verilere ulaşmayı oldukça güçleştirmektedir. 

Yerel yönetimlerde memur, işçi, sözleşmeli olmak üzere üç statüde personel çalıştırılmaktadır. 
Personel rejiminde açık bir hukuksal zemini olmamakla birlikte, son on yıldan bu yana "geçici iş
çilik" olarak adlandırılan bir yeni kategori türemiş bulunmaktadır. 

İl özel idaresi, belediye ve köylerde kadro - istihdam sayılarına ulaşmak hala önemli bir sorun
dur. Konu ile ilgili iki merkezi kurum, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü ve Dev
let Personel Başkanlığı'dır. Bu kurumlar personel varlığına ilişkin verilere sahip olmalarına karşın, 
bunları düzenli ve sağlıklı biçimde erişilebilir kılınmış değillerdir. 

Belediyelerin örgütlenmesinde ortaya çıkan "holdingleşme" eğilimi, personel yapısına ilişkin 
rakamsal büyüklüklerin edinilmesini güçleştiren başlıca nedenlerden biridir. Belediyeler, personel 
sayılarını belediye ana bünyesinde çalışanlar, bağlı kuruluşlar, işletmeler ve şirketlerde istihdam 
edilenleri birleştirerek verme eğiliminde değildirler. Bilgilerin "belediye ana bünyesi" ve "belediye 
kuruluşları" temelinde toplanması gereği zorunluluk haline gelmiş bulunmaktadır. 

"Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı" ile "Avrupa 
Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının Uygulanması, Koor
dinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar"ın kabulüne ilişkin 23.6.2003 tarihli Bakanlar Kurulu 
Kararında; 

"Devlet Personel Rejimi Reformu: Bu çalışma, Devlette Genel Kurumsal Yapının Gözden 
Geçirilmesi ile Merkez İdare ve Yerel Yönetim Reformu çalışmaları ile uyumlu olarak, Devlet Per
sonel Rejimi reformu aşağıdaki temel ilkeler doğrultusunda hazırlanacaktır" denilerek bu temel il
keler gösterilmiştir. Bu temel ilkelerden biri de; 

"Devlette asli ve sürekli görevler belirlenecek ve bu görevi yürütenlerin dışındakiler İş 
Kanununa göre çalıştırılacak, asli ve sürekli görevlerde çalışanlar tüm kamu çalışanlarının belli bir 
oranını geçemeyecek" olmasıdır. Bu temel ilke doğrultusunda gerekli belirleme yapılmış değildir. 

Tasarının norm kadro uygulamasına ilişkin düzenlemeleri bu açıdan eksiktir. 
17. Belediyelerin denetimi, "yardımcı olmak", "rehberlik etmek" amacıyla yapılacaktır. 

Denetim "mevzuata, hedeflere, performans ölçütlerine, kalite standartlarına göre" yapılacaktır. Bu 
işlem "tarafsız analiz, ölçme, değerlendirme, sonuçları rapor etme" işidir. Rapor, "ilgililere 
duyurulacak" tır. Tasarının 53 üncü maddesi denetimi böyle tanımlamakta "inceleme-soruşturma" 
içeriğinden söz etmemektedir; bu yönüyle sistem "teftiş sistemi" olmaktan çıkmıştır. Belediyelerin 
mali ve performans denetimi Sayıştay tarafından; diğer idari işlemleri İçişleri Bakanlığı tarafından 
yapılacaktır. Anayasanın 127 nci maddesinin beşinci fıkrasının öngördüğü idari vesayet, merkezden 
yönetimin yerel yönetimler üzerinde yapabileceği ve yasa ile düzenlenmesi gereken bir denetim 
yetkisidir. Bu denetim yetkisi, Tasanda olduğu üzere merkezden yönetimin elinde salt ve biçimsel 
bir denetim ve otorite aracı olarak düşünülemez. Bu yetki, aynı zamanda mahalli hizmetlerin 
idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, top
lum yararının korunması ve mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amaçlarına yöneliktir. Bu 
amaçların salt idari işlemlerle sınırlı bir vesayet yetkisi ile gerçekleştirilmesi ise olanaksızdır. 

53 üncü maddede, belediyelerin denetiminin amacı açıklanırken "performans ölçütleri" 
ibaresine yer verilmekle yürütmenin performans ölçütlerini belirlemek konusunda asli düzenleme 
yapmasına imkan tanınarak, asli düzenleme yetkisi, Anayasanın 7 nci maddesine aykırı biçimde 
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yürütmeye devredilmiş olmaktadır. Böyle bir durum, idareye belirtilen konularda takdir yetkisini 
dilediği gibi kullanma keyfi olarak belirleyebilirle imkanını vermektedir ki, böyle bir düzenleme de, 
yürütmenin kanuniliği ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi sonucu, Anayasanın 8 inci maddesine 
aykın düşmektedir. 

Anayasaya göre yürütmenin asli düzenleme yetkisi, Anayasanın gösterdiği ayrık haller dışında 
yoktur. Bu yetki Anayasanın 7 nci maddesinde Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiştir ve dev
redilemez. Yürütme, ancak yasayla asli olarak düzenlenmiş alanda kural koyabilir. 

Anayasanın çeşitli maddelerinde yer alan "kanunla düzenlenir" deyiminden neyin anlaşılması 
gerektiği hususuna Anayasa Mahkemesi, kararlarıyla açıklık getirmiştir. Örneğin, 18.6.1985 günlü, 
E. 185/3, K. 1985/8 sayılı kararında, konuyu şöyle belirginleştirmiştir: 

"Yasa koyucu, belli konularda gerekli kuralları koyacak, çerçeveyi çizecek, eğer uygun ve 
zorunlu görürse, onlann uygulanması yolunda sınırları belirlenmiş alanlar bırakacak, idare, ancak o 
alanlar içinde takdir yetkisine dayanmak suretiyle yasalara aykın olmamak üzere bir takım kurallar 
koyarak yasanın uygulanmasını sağlayacaktır." 

Esasen Anayasanın 8 inci maddesinin, yürütme yetkisi ve görevinin Anayasaya ve kanunlara 
uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir, hükmünün anlamı da budur"(Anayasa Mahkemesinin 
22.6.1988 tarih E. 1987/18,K. 1986/23, sayılı kararı, RG. 26.11.1988, sa.2001). 

Diğer yandan, her kademedeki yöneticilerin görevlerini performans ölçütlerine göre yapıp yap-
madıklannın değerlendirilmesi, sonuçları itibariyle adaletsiz, kayırmaya açık ve bireysel rekabeti 
kışkırtacak bir durum yaratmaktadır. Zira bu düzenlemede kişisel performansın nasıl ölçüleceği, 
bunun objektif kriterlerinin neler olacağı ve kim tarafından değerlendirileceği soruları cevapsız kal
makta ve sübjektif değerlendirmelere yol açmaktadır. Her kademedeki yöneticilerin sorumluluk
larının, değerlendiricilerin algılayışlarına göre belirlenmesi ayrımcılığa ve eşitsizliğe meydan 
verecektir. Bu nedenle söz konusu ibare, Anayasanın 10 uncu maddesi hükmüne de aykırıdır. 

Ayrıca Tasarı idari vesayeti en az düzeye indirmiştir. İdari vesayetin azaltılarak özerkliğin 
geliştirilmesi olumludur ama bu idarelerin hesap vermekle yükümlü oldukları unutulmamalıdır. 
Yani, hesap verme sorumluluğu, özerkliğe feda edilmemelidir. Mahalli müşterek ihtiyaç olarak 
nitelendirilerek merkezi idareden alınıp, belediyelere verilen görev ve hizmetler çok büyük bir 
olasılıkla merkezi idarenin yerel yönetimlere transfer edeceği kaynaklarla yerine getirilecektir. Tah
sis edilen kaynaklarla ilgili hesap verme sorumluluğunun nasıl yerine getirileceği belli değildir. 
Merkezi idarenin yerel yönetimlerin bütçeleri ve stratejik planları üzerinde vesayet yetkisi öngörül
memiştir. Merkezi idarenin yerel yönetimlere verdiği para ve kaynakların nasıl kullanıldığını denet
leme yetkisi de yoktur. Belediyeler Kanunu Tasarısının 55 inci maddesinde düzenlenen denetim 
böyle bir yetki içermemektedir. İç denetçilerin yapacağı denetimin de Sayıştay'ın yapacağı 
denetimin de merkezi idare adına yapılmadığı açıktır. İçişleri Bakanlığı'nın mali işler dışında kalan 
diğer idari işlemleri denetlemesi ise, idari işlemlerin idarenin bütünlüğüne ve kalkınma planı ve 
stratejilerine uygunluğunu denetlemekle sınırlıdır ve bu sınırlı denetimin nasıl sonuçlanacağı belli 
değildir. Bu nedenle İçişleri Bakanlığı'nın veya Merkezi İdarenin ilgili kurumlarının yapacağı 
denetimin mali denetimi de kapsayacak şekilde düzeltilmesi gerekir. 

Denetim konusundaki en önemli eksikliklerden biri, yolsuzluklarla ilgili soruşturmalar 
konusunda yaratılan boşluktur. Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı teftiş kurullarını ortadan 
kaldırmış ve iç denetçilere soruşturma yapma yetkisi vermemiştir. Belediyeler Kanunu Tasarısında, 
İl Özel İdareleri Kanunu Tasansında ve Büyükşehir Belediyeleri Kanunu Tasarısında, yaratılan bu 
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boşluğu giderecek düzenlemeler yoktur. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Tasarısının 77 nci 
maddesinde İçişleri Bakanlığına verilen yetki de soruşturma yapmayı içermeyen bir yetkidir. Tüm 
bu nedenlerle kanun tasarıları, yolsuzlukla mücadele perspektifine sahip değildir. Zaten genel 
olarak denetimle ilgili maddelerin düzenlenmesinde özensizlik vardır. 

18. Tasarının "Hizmetlerde aksama" başlığını taşıyan 57 nci maddesinde, belediye hizmet
lerinin ciddi şekilde aksatıldığının ilgili bakanlığın talebi üzerine "yetkili hukuk hakimi" tarafından 
belirleneceği hükme bağlanmıştır. Ancak idarenin kamu gücü kullanarak yaptığı işler idare 
hukukuna tabidir. Bu işlerden doğan uyuşmazlıklara da idari yargıda bakılır. Bu nedenle, söz 
konusu belirlemenin "tespitin" yetkili idare mahkemesinde yapılacağı şeklinde maddedeki düzen
lemenin düzeltilmesi gerekmektedir. 

19. Tasarının 62 nci maddesi hükmüne göre, belediye başkanı tarafından hazırlanıp eylül ayı 
başında encümene sunulan bütçe, kasım ayının birinci gününden önce belediye meclisine 
sunulacaktır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 18 inci maddesinde, mali yıl
başından en az yetmiş beş gün önce TBMM'ye sunulacak olan merkezi yönetim bütçe kanun 
tasarısına mahalli idarelerin bütçe tahminlerinin de eklenmesi öngörülmüştür. Bu nedenle, merkezi 
yönetim bütçe kanun tasarısının sunumuna yetiştirilebilmesi için, Tasarının 62 nci maddesindeki 
bütçe hazırlanma süresinin öne çekilmesi yerinde olacaktır. 

"Belediye bütçesine ilişkin esas ve usuller ile muhasebe ve raporlama standartları, çerçeve 
hesap planı ile düzenlenecek raporların şekil, süre ve türleri Maliye Bakanlığının görüşü alınarak 
İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir" denilmiştir. 

20. Tasarının 70 inci maddesine göre belediye kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında il
gili mevzuatta belirtilen usullere göre şirket kurabilir. Tasarının 18/i maddesi de bununla ilgilidir. 
Belediye bazı hizmetlerini 71 inci maddeye göre işletme tesisi suretiyle gerçekleştirebileceğinden 
ayrıca şirket kurmasına gerek bulunmamaktadır. 

Ayrıca belediyelerce şirket kurulması piyasa ekonomisi kurallarına uygun düşmemekte ve 
rekabeti bozucu bir etki yaratmaktadır. 

Böyle bir düzenleme açıkça yolsuzluklara açık bir yapının oluşmasına yol açacaktır. Nitekim 
bugün yerel yönetimlerdeki BİT'ler pek çok yolsuzluğun kaynağı durumundadır. Kaldı ki bunların 
denetimi de Türk Ticaret Kanunun çerçevesinde olacağından, bir kamu kaynağının kullanımı açık
ça kamunun denetimi dışında da tutulmaktadır. 

Belediye şirketlerinin çoğunun kuruluş sözleşmesinde, belediyelere yasa ile verilen kamu hiz
metlerinin belediye şirketleri tarafından yerine getireceği yazılıdır. Belediyelerin, şirket kurarak 
görevlerini bunlar eliyle yürütmesi, bir tür dahili taşeronluk uygulamasıdır. Yasa ile belediyelere 
verilen kamu hizmetinin idari bir işlemle özel hukuk kişisine devredilmesi hukukun genel ilkelerine 
de, Anayasanın 47 nci maddesine de aykırıdır. Bir yasama işlemi ile oluşturulan herhangi bir kamu 
hizmeti, idari bir işlemle fiilen "özel hukuk kişilerine" gördürülmektedir. Bu Anayasanın özelleştir
mede Kanun arayan 47 nci maddesine açıkça aykırıdır. 

Bu düzenlemenin doğal sonucu, belediyelerin bütün hizmetlerinin şirketler kurarak verilebilir 
hale gelmesidir. Bu düzenleme, belediye şirketleri konusunda halen mevcut olan yoğun yakınmaları 
giderici özelliğe haiz değildir. Mahalli müşterek ihtiyaç olarak adlandırılan her çeşit hizmetin, şir
ket kurma yoluyla yerine getirilmesine sınırlama getirilmemiştir. Getirilen bu yasal çerçeve için 
yerel yönetimlerin, kamu hizmeti sunan idari birim olma özelliği tümden ortadan kalkabilir. 
Belediyelere verilen her türlü görevlerin şirketler aracılığıyla yerine getirilmesinin yolu açılabilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 616) 



— 69 — 

Geçmiş dönemde en çok yakınılan şeyin, özel hukuk hükümlerine tabi belediye şirketlerinin 
yeterince denetlenememesi sonucu kamuoyunda usulsüzlük iddialarının yoğunlaşması olduğu ve bu 
gerçeğin İçişleri Bakanlığı genelgesine yansıdığı unutulmamalıdır. Halen geçerli olan mevzuatta 
hangi alanlarda şirket kurulacağı konu bakımından belirlendiği halde, her alanda şirket kurulduğu 
(belediyelerin şirket kurma yetkisinin sınırlandınlmadığı yorumu ile) ve belediye şirketlerinin bir 
araya gelerek yeni bir şirket kurabildikleri, ayrıca vakıfları ve birlikleri aracılığıyla veya kurulu bir 
şirketi bağış olarak kabul etmek suretiyle de şirket sahibi olabildikleri unutulmamalıdır. Bu açıdan 
yeni yasal düzenlemeler, mevcut olumsuzlukları giderici hükümler içermemekte, tam tersine olum
suzlukları artıncı bir nitelik taşımaktadır. 

21. Tasarının "Borç ve alacakların takas ve mahsubu" başlığını taşıyan 72 nci maddesi ile "Bu 
madde gereğince yapılacak mahsup işlemlerine ilişkin esas ve usuller, İçişleri Bakanlığının olumlu 
görüşü alınarak, Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir." hükmü 
getirilmektedir. 

Bu hüküm ile belediyenin yerel yönetimlerden veya merkezi idare kuruluşlarından olan ister 
özel hukuk ister kamu hukukundan (vergi, resim, harç) kaynaklansın tüm alacak ve borçlan için 
zorunlu bir "takas-mahsup sistemi" getirilmektedir. Böyle bir sistemin anlamı ise şudur: 
Belediyeleri, yerel yönetimler veya merkezi idare kuruluşlanndan olan hiçbir alacağını nakden veya 
hesaben tahsil edemeyecekleri gibi borçlanm da bu şekilde ödemeyeceklerdir. Kaynağı ne olursa 
olsun bütün alacak ve borçlar takas-mahsup yoluyla itfa edilecektir. 

Söz konusu maddenin gerekçesinde düzenlemenin amacı; merkezi idarenin belediyeye olan 
borçlan için faiz ödemediği halde, belediyeden olan alacakları için yüksek oranda faiz alması 
nedeniyle ortaya çıkan belediye mağduriyetinin kısmen de olsa giderilmesi olarak açıklanmıştır. 
Ancak, bilindiği üzere faiz alacağı ya kanundan ya da sözleşmeden doğar. Her iki durumda da hak 
sahibinin hukuken bu alacağı tahsil yetkisine haiz olduğu açıktır. Kaldı ki, bu konuda maddede her
hangi bir düzenleme de yapılmamıştır. 

Düzenleme birikmiş borç/alacak stokunu tasfiyeye yönelik olmayıp daimidir. Bu şekliyle büt
çe prensiplerine aykırıdır. 

22. Tasannın 73 üncü maddesinin beşinci fıkrasının son cümlesinde "Kentsel gelişim projesi 
kapsamında bulunan mülk sahipleri tarafından açılacak davalar, mahkemelerde öncelikle görüşülür 
ve üç ay içerisinde karara bağlanır" hükmüne yer verilmiştir. Yapılan bu düzenleme, "usul 
hukukuna" ilişkin olduğundan kanun yapma tekniğine aykırıdır, usul kanunlannda yapılması 
gereken bir düzenlemedir. 

23. Tasannın Geçici 1 inci maddesiyle bazı istisnalar dışında 1/5000 ölçekli nazım imar planı 
içinde kalan Hazine taşınmazlan bedelsiz olarak belediyelere devredilmektedir. Hazine taşınmaz
ları olarak isimlendirilen varlıklar toplumun mülkiyetindedir. Hazine adına kayıtlı olmaktan amaç 
budur. Dolayısıyla bu varlıklann toplum yaranna kullanılması gerekir. Bu noktada Devletin yap
ması gereken buna ilişkin objektif kuralları koymaktır. 

Tasarıdaki düzenleme ise anılan amaçtan uzaktır. İmar planlarının yapıldığı yerlerde artık kent
leşme ve yapılaşma başlamış hatta tamamlanmıştır. Kent rantlannın oluştuğu bu taşınmazlann bir 
amaç tanımlamaksızın belediyelere bedelsiz olarak devredilmesi bu rantlann herhangi bir objektif 
amaç olmaksızın belediyelere aktanlması sonucunu yaratacağından son derece yanlıştır. 

24. Tasanya Komisyon görüşmeleri sırasında eklenen bir geçici madde ile belediyeler ve bağ
lı kuruluşlar ile sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası belediyelere ait şirketlerin 31.05.2004 tarihi 
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itibariyle diğer belediyeler ile kamu kurum ve kuruluşlanndan olan kamu hukuku ve özel hukuka 
tabi alacaklan, bunların diğer belediyeler ile kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçlarına karşılık 
olmak üzere 6 ay içinde mahsup edileceği düzenlenmektedir. 

Belediyelerin mahsup sonrasında kalan borçlan genel bütçe gelirlerinden her ay ayrılacak pay-
lanndan yüzde 40'ı geçmemek üzere kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilecektir. 

Öncelikle bu şekilde bir mahsup işlemi bütçe prensiplerine ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi 
ve Kontrol Kanunu hükümlerine aykmdır. Böylelikle TBMM'nin bütçe kanunu ile yürütme or
ganına vermiş olduğu bütçe büyüklüğü, yani ödenek sının aşılmış olmaktadır. Bu durum 
Anayasanın bütçe ile ilgili hükümlerine de aykırıdır. 

Aynca belediye paylanndan yüzde 40 oranına kadar yapılacak kesintiler belediyeler için ağır
dır. Bunun yanında belediyelerin mahsuplaşma yoluyla yapacakları ödemelerin Vergi Barışı 
Kanunuyla 36 ay vadeye yayılmış vergi borçlarının ödenme planı ile de ilişkisi kurulmamıştır. 

25. Nüfusu 2.000 altında kalıp da kaldırılan belediyeler konusunda belde halkına referandum 
yoluyla başvurmak da bir çözüm olarak düşünülmelidir. Tasarı bu açıdan eksiktir. 

26. Tasarıda; halen belediye başkanı ya da illerin daimi komisyon üyeliğine seçilen ve atanan
lar ile Emekli Sandığından veya diğer sosyal güvenlik kuruluşlarından emekli, yaşlılık veya malul
lük aylığı almakta iken, belediye başkanlığına seçilen ve atananların istemeleri halinde, kendilerinin 
Emekli Sandığı kapsamına alınmalarına olanak sağlanmaktadır. Ancak bu uygulama, eski belediye 
başkanlannı ve illerin daimi komisyon üyelerini kapsamamaktadır. Böyle bir uygulama, aynı kent
lerde farklı dönemlerde belediye başkanlığı yapmış kişiler açısından haksız sonuçlar doğuracaktır. 
Bu eşitsizliğin giderilmemesi halinde, bu tasannın yasalaşıp, yürürlüğe girmesinden önce görev 
yapanlar açısından, mağduriyete yol açacaktır. 

27. Belediye Kanunu, İl Özel İdaresi Kanunu ve Büyükşehir Belediye Kanunu tasanlannda 
çok sayıda yetki ve görev mükerrerlikleri vardır. Böyle bir düzenleme, tasanlar yasalaştığında pek 
çok bürokratik işlemin doğmasına ve bürokraside gereksiz çekişmelere ortam hazırlayacaktır. Bu 
tür görev çalışmalan yerel yönetimlerde pek çok bürokratik soruna ortam hazırlayacaktır. 

M. Akif Hamzaçebi Birgen Keleş Kemal Kılıçdaroğlu 

Trabzon İstanbul İstanbul 

Enis Tütüncü Osman Kaptan Mehmet Mesut Özakcan 

Tekirdağ Antalya Aydın 

Ali Kemal Deveciler Ali Kemal Kumkumoğlu Bülent Baratalı 

Balıkesir İstanbul İzmir 

Gürol Ergin Kazım Türkmen Osman Coşkunoğlu 

Muğla Ordu Uşak 
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ALT KOMİSYON RAPORU 

Esas No. : 1/766 11.6.2004 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuzun 4.3.2004 tarihinde Hükümeti temsilen İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU ile 
İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Devlet Personel 
Başkanlığı temsilcilerinin de katılımlarıyla yapmış olduğu 35 inci birleşiminde (1/766) esas 
numaralı Belediyeler Kanunu Tasarısı görüşülmeye başlanmış, verilen bir önerge ile Tasarının daha 
ayrıntılı bir şekilde incelenmesini teminen alt komisyon kurulmasına karar verilmiştir. 

Alt komisyon, çeşitli tarihlerde, ilgili kurumların temsilcilerinin de katılımlarıyla yapmış ol
duğu çalışmaları tamamlamıştır. Çalışmalarda tali komisyon olan İçişleri Komisyonunun ve İç
tüzüğün 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca görüş belirten Avrupa Birliği Uyum Komis
yonunun önerileri de dikkate alınmıştır. 

Alt Komisyonumuzca Tasarının; 
- Başlığı, 1580 sayılı Belediye Kanununda olduğu gibi tekil ibare kullanılmasının daha uygun 

olacağı görüşüyle "Belediye Kanunu Tasarısı" olarak değiştirilmesi suretiyle, 
- 1 inci maddesi, "hukuki statüsünü" ibaresinin, belediyenin kuruluşu, organları, görev, yetki 

ve sorumluluklarının zaten belediyenin hukuki statüsünü oluşturduğu gerekçesiyle ayrıca belirtil
mesi gereksiz görülerek metinden çıkarılması suretiyle, 

- 2 nci maddesi aynen, 
- 3 üncü maddesi, il belediyesi, ilçe belediyesi ve kamuoyunda belde belediyesi olarak bilinen 

belediyelere ilişkin tanımların ayrı ayrı yapılmasının gerekliliği üzerine açıklanan görüşlerin ardından 
yalnızca "belde" tanımının "belediyesi bulunan yerleşim yerini" şeklinde değiştirilmesi suretiyle, 

- 4 üncü maddesi, ilk fıkrasında, genel nüfus sayımlarının on yılda bir yapılacak olması 
nedeniyle belediye kurulmasında nüfus sayımının baz alınmasının yıllarca beklemeyi gerek
tirebileceği, Kanunun nüfusla ilgili diğer hükümlerinde son nüfus sayımının esas alınacağının belir
tilmemiş olması karşısında, Kanunda öngörülen nüfusların tespitinin Devlet İstatistik Enstitüsünce 
yapılmasına ilişkin bir hükmün, Birinci Kısmın İkinci Bölümünde yer alan, bazı maddelerdeki 
çeşitli kararların uygulanmasıyla ilgili 12 nci maddeye yeni bir fıkra olarak eklenmesi, bu durumda 
birinci fıkradaki "Son nüfus sayımına göre" ibaresinin çıkarılması, ikinci fıkrasında, Kanunda terim 
birliği sağlamak amacıyla "yerleşik alanı" ibaresinin "meskun sahası" olarak değiştirilmesi, üçüncü 
fıkrasında düzenlenen köylerin ve muhtelif köy kısımlarının birleşerek belediye kurabilmelerinde 
aranan kuş uçuşu azami 1.000 metre mesafe şartının, azami 5.000 metre olarak değiştirilmesi ve 
nüfusları toplamında öngörülen asgari sayıyı ifade eden "en az 5.000 ve üzerinde" ibaresinden "en 
az" ibaresinin gereksiz görülerek çıkarılması, suretiyle, 

- 5 inci maddesi, madde başlığının "Sınırların tespiti" şeklinde kısaltılması; birinci fıkrasındaki 
"belediye meclisi kararıyla" ibaresinin, maddede belediye sınırlarının nasıl belirleneceğinin düzen
lendiği, maddede düzenlenen belediye sınırlarının tespitine ilişkin prosedürün belediye meclisi 
karanna bırakıldığı intibaı uyandırdığı, oysa 6 ncı maddeye göre belediye meclisinin, tespit edilen 
sınırlar üzerinde kararını vereceği gerekçesiyle metinden çıkarılması suretiyle, 

- 6 ncı maddesi, birinci fıkrasının ikinci cümlesinde öngörülen kaymakamın görüşünün alın
ması hususunun ilk cümlenin içinde belirtilerek ikinci cümlenin metinden çıkarılması suretiyle, 
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- 7 nci maddesi, 6 ncı madde paralelinde, birinci fıkrasının sonundaki kaymakam görüşünün 
alınmasıyla ilgili ayrı cümlenin çıkarılarak alınması öngörülen görüşlerin bir arada ifade edilmesini 
sağlayan değişikliğin yapılması suretiyle, 

- 8 inci maddesi, maddede ayrılma konusunun değil birleşme ve katılmanın düzenlenmiş ol
ması nedeniyle madde başlığının "Birleşme ve katılmalar" şeklinde değiştirilmesi, madde içerisin
de geçen "ayrılma" ibarelerinin "katılma" şeklinde değiştirilmesi; birinci fıkrasının, üç bent halinde 
düzenlenen birleşme durumlarının ayrı bentler yerine fıkra içinde toparlanarak ve birleşmede mes
kun sahanın dikkate alınacağı hususuna açıklık kazandırılarak ifade edilmesi, yerleşim yerlerinin 
meskun sahalan arasında 5.000 metre ve altında mesafe bulunmasının birleşmiş sayılmalarına 
yeterli olacağını öngören yeni bir fıkranın ikinci fıkra olarak maddeye eklenmesi, bir beldenin bazı 
kısımlarının komşu bir beldeye katılmasında, nüfusunun 5.000'den aşağı düşmemesini hükme bağ
layan mevcut ikinci fıkrasının birinci fıkradaki düzenleme doğrultusunda değiştirilmesi ve üçüncü fık
ra olarak metinde yer alması, mevcut üçüncü fıkrasının, katılmalarda taşınır ve taşınmaz mal, hak, 
alacak ve borçların devri ve paylaşımının iltihak olunan ve olan yerler arasında düzenlenecek protokol
le belirleneceğini öngören bir içerikte düzenlenmesi ve dördüncü fıkra olarak yer alması, personel ve 
kadrolarla ilgili hususun ise, kazanılmış haklan ilgilendiren bir konu olduğu için kanunda açıkça düzen
lenmesi gerektiğinden, 11 inci maddeye göre tüzel kişiliği kalkacak belediyeleri de kapsayacak şekilde 
yeni bir maddede düzenlenerek, ilgili yer olması sebebiyle Tasannın Üçüncü Kısmının "Belediye Teş
kilatı ve Personeli" başlıklı Birinci Bölümüne 50 nci madde olarak eklenmesi suretiyle, 

- 9 uncu maddesi, 6 ve 7 nci maddeler paralelinde, ikinci fıkrasındaki kaymakam görüşünün, 
ayrı cümlede ifade edilmesi yerine ilk cümle içerisinde belirtilmesi suretiyle, 

- 10 uncu maddesi, "meclisi" ibaresinin "belediye meclisi" şeklinde yazılması suretiyle, 
- 11 inci maddesi, birinci fıkrasında yer alan "memur ve işçileri kadro ve pozisyonlarıyla bir

likte" ibaresinin, tüzel kişiliği kalkacak belediyelerin personelinin ve kadrolarının durumu, 8 inci 
maddede düzenlenen katılmalan da kapsayacak şekilde ayrı bir maddede düzenlendiğinden metin
den çıkanlması, yine aynı nedenle ikinci fıkrasının maddeden çıkanlması suretiyle, 

- 12 nci maddesi, birinci fıkrasında yer alan "1 Ocak" ibaresinin, bütçenin hazırlanması ve 
kabulüyle ilgili maddeye uygun olması için "ocak ayının birinci" şeklinde değiştirilmesi, ikinci fık
rasında yer alan "aynlma" ibaresinin 8 inci madde paralelinde "katılma" şeklinde değiştirilmesi, 
"durumuna" ibaresinin çoğul takısıyla yazılması, yerleşim yerlerinin nüfus tespitinin Devlet İstatistik 
Enstitüsü Başkanlığınca yapılacağını belirten bir fıkranın maddeye son fıkra olarak eklenmesi ve mad
de başlığının bu doğrultuda "Kararlann uygulanması ve nüfus tespiti" şeklinde değiştirilmesi suretiyle, 

- 13 üncü maddesi, son fıkrasındaki "aidatlarını" ibaresinin, belediyeye ödenmekle yükümlü 
aidat olamayacağı, bu adla bir belediye geliri bulunmadığı gerekçesiyle çıkanlması ve yerine ver
gi, resim ve harçlarla birlikte belirtilmesi gerektiği düşünülen "katkı ve katılma paylannı" ibaresinin 
eklenmesi suretiyle, 

- 14 üncü maddesi, belediyenin görev ve hizmetlerini, değişen ekonomik şartlar ve gereklilik
ler, kamu yönetimi ve yerel yönetim anlayışındaki gelişmeler doğrultusunda etkin ve verimli olarak 
sunabilmesine imkân vermek, belediyenin hareket kabiliyetini artırmak amacıyla hizmetleri kendisi 
dışındaki kurum ve kuruluşlara ve özel sektöre gördürerek yerine getirebileceğini vurgulamak için, 
birinci ve ikinci fıkralannda geçen "yapar" ibaresinden sonra "veya yaptırır" ibaresinin, üçüncü fık
rasında geçen "yapabilir" ibaresinden sonra "veya yaptırabilir" ibaresinin eklenmesi ve üçüncü fık-
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rada okul binaları ile ilgili yazımda redaksiyon yapılması, altıncı fıkrasına "sorumluluk" ibaresinin 
eklenmesi, mücavir alanlara da belediye meclisi kararıyla hizmet götürülebilmesine imkân veren 
yeni bir fıkranın son fıkra olarak eklenmesi suretiyle, 

- 15 inci maddesi, (d) bendine tarh, tahakkuk ve tahsili yapılacaklar arasına, vergi, resim ve 
harçlarla birlikte belirtilmesi gereken katkı ve katılma paylarının eklenmesi, (e), (f) ve (j) bentlerin
de geçen "belediye sınırlan içinde" ibaresinin, 14 üncü madde uyarınca belediyenin görev, sorum
luluk ve yetki alanı zaten belediye sınırlarını kapsadığından, belediyenin yetki ve imtiyazlarında bu 
hususta ayrıca bir belirtme yapmaya gerek görülmemesi nedeniyle metinden çıkarılması, (e) ben
dinde "kullanılmış su" ifadesi yerine "atık su" ifadesinin kullanılması, (g) bendine, hafriyat toprağı 
ve moloz döküm alanlarının, kum, çakıl, odun ve kömür depolama yerlerinin belirlenmesi ve bun
ların taşınmasında çevre kirliliği oluşturmayacak tedbirlerin alınmasına yönelik hükümlerin eklen
mesi, (h) bendinden, belediyenin taşınır malları her yerden alabilmesi gerektiği düşüncesiyle 
"taşınır ve" ibaresinin çıkarılması ve bende taşınmaz mallan tahsis etmek ve kamulaştırmak yet
kilerinin eklenmesi, (j) bendindeki, gerçek ve tüzel kişilerin hal açmasına izin verme yetkisinin ter
minal, fuar alanı, yat limanı ve mezbaha için de geçerli kılınması, bendin başında toptancı ve 
perakendeci halleri zaten belirtildiğinden sonraki hal ibaresinin çıkanlması, kurdurma yetkisinin 
bentteki yerlerin hepsini kapsayacak şekilde eklenmesi, (1) bendindeki, anlaşma yoluyla tasfiye 
edilecek parasal sınınn, yeterli olmayacağı gerekçesiyle 25 milyara yükseltilmesi ve bendin redak
siyona tâbi tutulması, (m) bendinin sonuna denetleme yetkisinin eklenmesi, izinsiz satış yapan sey
yar satıcıların faaliyetten men edilmesine ilişkin yeni bir bendin (n) bendi olarak eklenmesi; ikinci 
fıkrada, toplu taşıma hatlarının kiralanmasıyla ilgili hususun düzenlemeye eklenerek fıkranın 
yeniden yazılması; büyükşehir ve diğer belediyelerin yatınmları teşvik edebilmeleri amacıyla al
maları gereken vergi, resim, harç, katkı ve katılma payında ve belediyece sunulan hizmetler kar
şılığında alınan ücretlerde indirim uygulayabilmelerine imkân veren yeni bir fıkranın madde met
nine üçüncü fıkra olarak eklenmesi; büyükşehir ve il belediyelerinin il düzeyinde turizm ve ticaret 
gibi belli alanlarda yapılan yatırımların ve üniversitelerin alt yapı çalışmalannı yapmasına imkân 
veren yeni bir fıkranın dördüncü fıkra olarak eklenmesi; son fıkrasında, haczedilemeyecekler 
arasından belediye vergi, resim ve harçlarının çıkarılması suretiyle, 

- 16 ncı maddesi, madde başlığının "Belediyeye tanınan muafiyetler" şeklinde değiştirilmesi ve 
muafiyetler arasına katılma payının da eklenmesi suretiyle, 

-17 nci maddesi, ikinci fıkrasında fahri üyelikte büyükşehir belediye meclisinin hariç tutulması 
ve üçüncü fıkrasında redaksiyon niteliğinde değişiklik yapılması, belediye meclisi toplantılanna 
katılım ve söz hakkı verilmesi konusunda bir sınırlandırma yapılmasının verimli ve düzenli bir 
çalışma sistemi sağlanması için gerekli görüldüğü, mahalle muhtarlan ile meslek kuruluşları, 
üniversiteler, sendikalar ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin yalnızca kararlann kotanldığı 
ihtisas komisyonu toplantılanna katılmalan ve görüş bildirmelerinin daha isabetli olacağı gerek
çesiyle meclis toplantılanna katılmalanna ilişkin hükmün fıkra metinlerinden çıkanlması, bu haliy
le ikinci ve üçüncü fıkralann madde metninden çıkanlması ve yapılan değişikliklerle birlikte ilgisi 
nedeniyle 24 üncü maddeye beş ve altıncı fıkralar olarak eklenmesi suretiyle, 

- 18 inci maddesi, (d) bendi, tahville birlikte "diğer borçlanma yöntemleri" ibaresinin zikredil
mesinin uygun olacağı düşüncesiyle bu ibarenin bende eklenmesi, (e) bendi, redaksiyon yapılması, 
(h) bendi, 15 inci maddenin (1) bendine uygun olarak tasfiyesine karar verilebilecek alacaklann ver-
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gi, resim ve harçlar dışında kalan alacaklar olabileceğine ilişkin hüküm eklenmesi ve parasal sınıra 
ilişkin yapılan değişikliğe paralel olarak anlaşma yoluyla tasfiyesine karar verilecek parasal sınır
ların artırılması, (i) bendi, belediyelerin hizmet ve görev alanlarında ihtiyaç duyduklarında şirket 
kurabilecekleri, bu durumda bu tür şirketlere katılmanın da doğal olduğu, ancak uygulamada kötü 
yönetim veya başka sebeplerle iflas etme noktasına gelen ya da işlevsiz duruma düşmüş şirketlere 
de ortak olma imkânı verilmesinin doğru olmayacağı gerekçesiyle kurulmuş veya kurulacak şirket
lere ortak olmayı önlemek amacıyla "kurulmuş ve kurulacak ortaklıklara katılmaya veya" ibaresinin 
kurdukları ortaklıklardan ayrılabilmelerini sağlamaya dönük olarak "veya bu ortaklıklardan" şeklin
de değiştirilmesi, (1) bendinde, "İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek" ibaresinin, norm kad
ronun belirlenmesinin ilgili maddede düzenlenmiş olması nedeniyle metinden çıkarılması, (p) ve (r) 
bentlerinin birleştirilerek ve 73 üncü madde göz önüne alınarak takas etme hususunun çıkanlıp 
yeniden yazılması, İçişleri Bakanlığı izninin yalnızca yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare bir
likleriyle ilişkilerde aranmasının öngörülmesi, ulusal alanda bu iznin öngörülmemesi, sonraki bent
lerin teselsül ettirilmesi, 15 inci maddede yapılan değişiklik doğrultusunda mücavir alanlara hizmet 
götürülmesine karar verme yetkisinin yeni (t) bendi olarak eklenmesi suretiyle, 

- 19 uncu maddesi, üçüncü fıkrasında geçen "bulunmaması" ibaresinin "katılamaması" olarak 
değiştirilmesi ve son fıkradaki yönetmelikle düzenlenecek belediye meclisi çalışmalarına katılımın 
eklenmesi suretiyle, 

- 20 nci maddesi, üçüncü fıkrasından mutat toplantı yeri dışındaki bir yerde toplanma halinde 
mülki idare amirine önceden bilgi verme şartının kaldırılması, mutat toplantı yeri dışında toplan
mada, belirlenecek yere belediye sınırlan içinde olması şartının getirilmesi, son fıkrasına belediye 
meclisi toplantılarının sesli cihazlarla da kaydedilebilmesi hükmünün eklenmesi suretiyle, 

- 21 inci maddesi, birinci fıkradaki "yollarla" ibaresinin "yöntemlerle" olarak değiştirilmesi ve 
ikinci fıkrasındaki çoğunluğun önüne "salt" ibaresinin eklenmesi suretiyle, 

- 22 nci maddesi, ilk fıkrasına, belediye meclisinin toplantı ve çalışma düzeniyle ilgili hüküm
lerde geçen "salt çoğunluk" kavramının, uygulamada tereddütlere yer vermeyecek şekilde TBMM 
İçtüzüğündeki tanıma uygun şekilde ifade edilmesi, beşinci fıkrasında yer alan çekimser oy kul
lanılamayacağına ilişkin hükmün çıkarılması ve bu doğrultuda oylama şekillerinin kabul, ret ve 
çekimser olarak belirtilmesi suretiyle, 

- 23 üncü maddesi, üçüncü fıkrasında, belediye başkanının idari yargıya başvurma yetkisiyle 
ilgili ikinci fıkrasında, iptal ve yürütmeyi durdurma istemlerini kapsadığından ve mülki idare 
amirinin idari yargıya gitme yetkisinde kullanıldığından "iptalini ve yürütülmesinin durdurul
masını" ibaresinin çıkanlarak "aleyhine" ibaresinin eklenmesi, belediye başkanının ısrar edilerek 
kesinleşen kararlar aleyhine idari yargıya başvurabileceğine açıklık kazandırılması suretiyle, 

- 24 üncü maddesi, ikinci fıkrasının, plan ve bütçe ile imar komisyonlarının il, ilçe ve nüfusu 
10.000'i aşan belediyelerde zorunlu olarak kurulacağına ilişkin düzenleme yapılarak değiştirilmesi, 
üçüncü ve dördüncü fıkralarının birleştirilmesi ve komisyonlann toplanma ve görüşme sürelerinde 
değişiklik yapılması ve son fıkrasına komisyon raporlarının bedelinin maliyetini aşmamak üzere 
belirleneceğinin vurgulanması ve maddeye, 17 nci maddede yapılan değişiklik doğrultusunda iki 
fıkranın beşinci ve altıncı fıkralar olarak eklenmesi suretiyle, 

- 25 inci maddesi, denetim komisyonunun 10.000'in üzerindeki belediyelerin yanı sıra il ve il
çe belediyelerinde de oluşturulacağına ilişkin bir hükmün eklenmesi suretiyle, 
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- 26 ncı maddesi, dördüncü fıkrasının beşinci fıkrasıyla birleştirilerek, faaliyet raporunun 
sunulma zamanı ile ilgili hususun 55 inci maddede de yer verildiğinden metinden çıkarılması, bu 
doğrultuda son fıkrasında atıf yapılan fıkranın dördüncü fıkra olarak değiştirilmesi suretiyle, 

- 27 nci maddesi, başkan ve meclis üyelerinin görüşmelere katılamayacağı durumlar arasına 
evlatlıklarla ilgili işlerin de eklenmesi suretiyle, 

- 28 inci maddesi, madde başlığından "Belediye" kelimesinin çıkarılması, belediye ve bağlı 
kuruluşlarında taahhüde girilemeyecek sürenin belediye meclisi üyeleri için iki yıl olarak öngörül
mesi ve ifadeye açıklık kazandırmak amacıyla redaksiyona tâbi tutulmak suretiyle, 

- 29 uncu maddesi, birinci fıkrasına belediye meclisi üyeliğinden istifa dilekçesinin nasıl işlem 
göreceğiyle ilgili bir düzenlemenin ve ikinci fıkrasına "çoğunluğuyla" ibaresinin önüne "salt" 
ibaresinin eklenmesi suretiyle, 

- 30 uncu maddesi, (a) bendinde, "meclisin görevini yapmaktan çekinmesi" ifadesinin netleş
tirilmesi amacıyla değiştirilmesi, (b) bendinin siyasi konulan görüşmenin fesih nedeni sayılmaması 
amacıyla değiştirilmesi, üyelerden yarısından fazlasının tutuklanması durumunun fesih nedenleri 
arasına eklenmesi suretiyle, 

- 31 inci maddesi, madde başlığının "Boşalan meclisin görevinin yerine getirilmesi" şeklinde 
değiştirilmesi, (b) bendindeki üyelerin yarıdan fazlasının tutuklanması durumunun ayrı bir bent 
olarak düzenlenmesi, (c) bendinin "İçişleri Bakanı tarafından" ibaresinin çıkartılması ve (d) bendi 
olarak teselsül ettirilmesi suretiyle, 

- 32 nci maddesi, madde başlığının kısaltılması ve içeriği tam olarak yansıtması amacıyla 
"Huzur ve izin hakkı" şeklinde değiştirilmesi, birinci fıkrasının, meclis üyelerinin ihtisas komis
yonu toplantıları için de huzur hakkı alabilmesinin sağlanması, ödemenin kesin olarak 
yapılacağının vurgulanması amacıyla "ödenebilir" ibaresinin "ödenir" olarak değiştirilmesi, huzur 
hakkının üst sınırının belirtilmesi gereğinden hareketle belediye başkanı ödeneğinin belli bir 
oranına endekslenmesi, İçişleri Bakanlığının belirlemesine gerek kalmaması nedeniyle Bakanlıkla 
ilgili ibarenin çıkarılması suretiyle, 

- 33 üncü maddesi, (a) bendinin, nüfusu 100.000'i aşan belediyelerde de encümen üye sayısının 
il belediyelerinde olduğu gibi dokuz üyeden oluşmasının sağlanması suretiyle, 

- 34 üncü maddesi, (f) bendinin, 18 inci maddenin (h) bendinde yapılan değişiklik paralelinde, 
tasfiyesine karar verilebilecek alacakların vergi, resim ve harçlar dışında kalan alacaklar olacağına 
ilişkin hüküm eklenmesi ve parasal sınırın yükseltilmesi, (g) bendinde yer alan "takas" ibaresinin 
teknik olarak doğru ifade edilmesi amacıyla "trampa" seklinde değiştirilmesi suretiyle, 

- 35 inci maddesi, ikinci fıkrada geçen çoğunluğun salt çoğunluk olduğunun belirtilmesi ve 27 
nci maddedeki değişiklik paralelinde encümen üyelerinin görüşmelere katılamayacağı durumlar 
arasına evlatlıklarla ilgili işlerin de eklenmesi suretiyle, 

- 36 ncı maddesi, belediye encümeni üyelerinin ödeneklerinin azaltılarak nüfusu 50.000'e kadar 
olan belediyelerde 5.000'den 3.000'e düşürülmesi, nüfusu 50.000'in üzerindeki belediyelerde ise 
10.000'den 6.000'e indirilmesi suretiyle, 

- 37 nci maddesi, ikinci fıkrasının, faaliyet raporu yeterli görülmeyerek düşürülen belediye baş
kanlarının bir sonraki yerel seçimlerde aday olamayacakları hükmünün seçilme hakkına getirilen 
bir sınırlandırma olması nedeniyle yerinin bu Kanun olmadığı, ayrıca Anayasaya aykırılığının cid-
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di şekilde tartışma konusu yapılabileceği gerekçeleriyle metinden çıkarılması ve üçüncü fıkrasının 
redaksiyona tâbi tutulması suretiyle, 

- 38 inci maddesi, (c) bendinin, temsil görev ve yetkisinin daha düzgün ifade edilmesi amacıy
la yeniden yazılması, (k) bendine, denetim yetkisi kapsamında işletmelerin de bulunduğunun vur
gulanması bakımından "işletmelerini" ibaresinin eklenmesi suretiyle, 

- 39 uncu maddesi, birinci fıkrasında yer alan "son resmî nüfus sayımına veya tespitine göre" 
ibaresinin metinden çıkarılması, nüfusu 5.000'e kadar olan beldelerin başkanlarının gösterge 
rakamının 30.000'den 40.000'e yükseltilmesi; belediye başkanının ödeneğinin kesilmemesi için 
görevden ayrılış ve başlangıç tarihini mülki amire bildirmesi şartını içeren ikinci fıkranın yeniden 
düzenlenerek belediye başkanının izinli, görevli ve hasta olduğu sürelerde ödeneğinin kesil
meyeceğinin öngörülmesi; üçüncü ve dördüncü fıkraların, emeklilikle ilgili hususların T.C. Emek
li Sandığı Kanununda düzenlenmesi gereğinden hareketle ve Tasanda söz konusu Kanunda değişik
lik de öngörülmüş olduğundan düzenlemelerin Tasarının ilgili maddesinde yapılması amacıyla 
metinden çıkarılması; belediye başkanlarının daha sonra memuriyete dönmeleri veya başlamaların
da başkanlıkta geçen sürelerinin değerlendirilmesiyle ilgili beşinci fıkrasında daha net bir ifadeye 
kavuşturulmasına yönelik değişiklik yapılması; son fıkrasının, sosyal hak ve yardımlardan yararlan
ma konusunun 657 sayılı Kanunun vurgulanarak netleştirilmesi suretiyle, 

- 40 ncı maddesi, aynen, 

- 41 inci maddesi, birinci fıkrasına, stratejik planın yıllık dilimlerini oluşturan çalışma prog
ramının ilgili olduğu yılbaşından önce hazırlanacağını belirten bir hükmün eklenmesi; son fıkrasın
da yıllık çalışma programının bütçeden önce görüşüleceğinin vurgulanması suretiyle, 

- 42 nci maddesi, belediye başkanına yetkilerinin hepsini değil bir kısmını uygun gördüğü tak
dirde devredebilmesine yönelik olarak yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

- 43 üncü maddesi, madde başlığının "İhtilaf hali" şeklinde değiştirilmesi ve 27 ve 35 inci mad
delere paralel olarak evlatlıklarla ilgili işlerin, eklenmesi; ikinci fıkrasının, söz konusu durumda Türk 
Ceza Kanununun ilgili hükümlerinin zaten uygulanacağı gerekçesiyle metinden çıkarılması suretiyle, 

- 44 üncü maddesi, ikinci fıkraya, belediye meclisinin feshine neden olan eylem ve işlemlere 
katılma durumunun da başkanlığı sona erdiren bir hal olarak (d) bendiyle eklenmesi, bentlerden 
sonra yer alan "durumlarından" ibaresinin "Hallerinden" olarak, "duyurusu" ibaresinin "başvurusu" 
olarak değiştirilmesi suretiyle, 

- 45 inci maddesi, üçüncü fıkrasının, Büyükşehir Belediye Kanunu Tasarısında başkan vekil-
liğiyle ilgili özel hüküm bulunduğu ve boşalma halinde Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediye baş
kanlarının da başkan olabilmelerine imkân verilmesi amacıyla maddeden çıkarılması suretiyle, 

- 46 ncı maddesi, aynen, 
- 47 nci maddesi, birinci fıkrasından "İçişleri Bakanı" ibaresinin metinden çıkarılması, ikinci 

fıkrasındaki görevden uzaklaştırma önleminin gözden geçirme süresinin üç aydan iki aya indiril
mesi, üçüncü fıkrasında ve son fıkrasında redaksiyon yapılması suretiyle, 

- 48 inci maddesi, belediye teşkilatında yazı işleri, mali hizmetler, fen işleri ve zabıta birim
lerinin zorunlu olarak oluşturulacağının anlaşılmasını sağlayacak biçimde birinci fıkrasının yeniden 
yazılması ve norm kadro sisteminin belirlenmesinin personel istihdamıyla ilgili maddede belirtilmiş 
olması nedeniyle "İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek" ibaresinin metinden çıkarılması, ikin-
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ci fıkrasının, ihtiyari birimlerin oluşturulmasının mahallî özellikler ve gerekliliklere göre norm kad
roya uygun şekilde olacağı hususuna açıklık kazandırmak suretiyle, 

- 49 uncu maddesi, birinci fıkrasında yer alan "diğer kamu görevlileri" ibaresinin, bu görev
lilerin hakim ve savcılar, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli gibi özel personel kanunları bulunan 
kamu personelini ifade etmesi nedeniyle metinde geçmemesi gerektiği, bu fıkra maddede bulun
masa bile belediyede zaten memur ve işçi çalıştırılabileceği, "diğer kamu görevlileri" ifadesinden 
sözleşmeli personel kastediliyorsa madde içerisinde sözleşmeli personel çalıştırılabilmesine imkân 
veren düzenlemenin yer almasının yeterli olduğu gerekçeleriyle birinci fıkranın metinden çıkarıl
ması, norm kadro belirlenmesinde Devlet Personel Başkanlığının da yer alması, İçişleri Bakanlığı 
ve Devlet Personel Başkanlığının yalnızca norm kadro ilke ve standartlarını belirlemesi, buna uy
gun olarak kadro çalışmalarının belediyelerce yapılması benimsenerek birinci fıkra olarak düzen
lenmesi, sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin üçüncü ve dördüncü fıkraların birleştirilerek, 
sözleşmeli personelin 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarıca mı, yoksa bunun 
harici bir statüde mi oluşturulacağının açık olmaması, özlük haklarına ilişkin temel hususların belir
tilmemiş olması nedenleriyle ve bu düzenlemeler karşısında belediyenin ileride idari yargı karşısın
da güç durumlarda kalabileceği endişeleriyle sözleşmeli personel çalıştırılması ile ilgili hükümlerin 
yeniden düzenlenmesi suretiyle, diğer kamu kurum ve kuruluşlannda görev yapan memurlann 
belediyede geçici görevlendirilmesi ile ilgili fıkranın uygulamada sorun doğurabileceği endişesiyle 
bazı hususlanna açıklık getirilmesi, belediye başkan vekilliğine belediye meclisi üyeleri arasından 
atama yapılmasının hak oluşturmayacağının ilgili fıkrada vurgulanması, personel harcamalannın 
bütçedeki oran sınırlamasıyla ilgili fıkraya beklenmeyen ücret artışlan karşısında kanuni sınıra 
gelinceye kadar yeni personel alımının yapılamayacağının eklenmesi ve fıkradaki sınırlamalara uy
mayan belediye başkanlanna yaptınm öngörülmesi suretiyle, 

- 8 inci madde uyarınca katılma sonucu tüzel kişiliği sona eren belediyeler ile 11 inci maddeye 
göre köye dönüştürülecek ve tüzel kişiliği kalkacak belediyelerin personel ve kadrolanyla ilgili 
konunun, kazanılmış haklan ilgilendiren bir husus olduğu için kanunda açıkça düzenlenmesi gerek
tiğinden, yeni bir maddede düzenlenerek ilgili yer olması sebebiyle Üçüncü Kısmın "Belediye Teş
kilatı ve Personeli" başlıklı Birinci Bölümüne 50 nci madde olarak eklenmesi suretiyle, 

- 50 nci maddesi, birinci fıkrasının, belediye teşkilatıyla ilgili 48 inci maddede gerekli düzen
lemenin yer alması nedeniyle gereksiz görülerek çıkanlması, fiilen zabıta hizmetlerinde görev alan
lara da 51 inci maddenin son fıkrasına paralel olarak fazla çalışma ücreti ödenebilmesine imkân 
veren yeni bir fıkranın son fıkra olarak metne eklenmesi suretiyle 51 inci madde olarak, 

- 51 inci maddesi, birinci fıkrasının, belediye teşkilatıyla ilgili 48 inci maddede gerekli düzen
lemenin yer alması nedeniyle gereksiz görülerek çıkanlması, ikinci fıkrasında, fazla çalışma ücreti 
üst sınınnın belediye meclisi karan yerine yılı bütçe kanununda belirlenen üst sınır olarak değiştiril
mesi suretiyle 52 nci madde olarak, 

- 52 nci maddesi, 53 üncü madde olarak aynen, 
- 53 üncü maddesi, 54 üncü madde olarak aynen, 

- 54 üncü maddesi, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda iç ve dış denetimin nasıl ve 
kimler tarafından yapılacağının belirtilmiş olması nedeniyle ikinci fıkrasının, iç ve dış denetiminin 
söz konusu Kanun hükümleri uyannca yapılacağı yönünde yeniden düzenlenmesi, üçüncü fıkrasına, 
malî işlemler dışında kalan diğer idarî işlemlerin, idarenin bütünlüğüne ve kalkınma planı ve 
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stratejilerine uygunluğu açısından içişleri Bakanlığı tarafından denetlenmesi yanı sıra belediye baş
kanı veya görevlendireceği elemanlar tarafından da denetlenebilmesini sağlamaya dönük bir ibare 
eklenmesi, dördüncü fıkrasında redaksiyon yapılması suretiyle, 55 inci madde olarak, 

- 55 inci maddesi, birinci fıkrası, belediye borçlarının durumunun da faaliyet raporunda gös
terilmesi gerekli görülerek buna ilişkin hükümlerin eklenmesi suretiyle, 56 ncı madde olarak, 

- 56 ncı maddesi, birinci fıkrasında geçen hukuk hakiminin sulh hukuk hakimi olarak netleş
tirilmesi, ikinci fıkranın (b) bendinde geçen "Bu nedenle" ibaresinin metinden çıkarılması suretiy
le, 57 nci madde olarak, 

- 57 nci maddesi, atıf yapılan Kanunun sayısının yazılması suretiyle, 58 inci madde olarak, 
- 58 inci maddesi, (c) bendinde geçen "aktarılacak ödenekler" ibaresinin genel ve özel bütçeli 

idarelerden belediyelere ödenek aktarılmasının mümkün olmaması nedeniyle "yapılacak ödemeler" 
şeklinde değiştirilmesi, (f) bendinde geçen kiranın, (d) bendinde de belirtilmiş olması nedeniyle 
metinden çıkarılması suretiyle, 59 uncu madde olarak 

- 59 uncu maddesi, (f) bendinde, "birliklerle" ibaresinden önce gelmek üzere "katıldığı" 
ibaresinin eklenmesi, (h) bendindeki "ücretler" ibaresinin "ödemeler" şeklinde değiştirilmesi, (i) 
bendindeki "sosyal yardım" ibaresinin daha kapsayıcı olacağı gerekçesiyle "sosyal hizmet ve yar
dım" şeklinde değiştirilmesi, (1) bendindeki "ücretleri" ibaresinin de "hizmetleri karşılığı yapılan 
ödemeler" şeklinde değiştirilmesi, (m) bendindeki "diğer" ibaresinin çıkarılması, şartlı bağışların 
kabulünde bazı giderlerin yapılması gerektiğinden buna ilişkin bir hükmün (r) bendi olarak metne ek
lenmesi, imar düzenleme giderlerinin ve her türlü proje giderlerinin de belirtilmesinin uygun olacağı 
gerekçesiyle buna ilişkin (s) ve (t) bentlerinin metne eklenmesi suretiyle, 60 inci madde olarak, 

- 60 inci maddesi, birinci fıkrasında, Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca büt
çelerin üç yıllık gelir ve gider tahminlerini göstermesi benimsendiğinden belediye bütçesinin de üç 
yıllık öngörüyle hazırlanacağını belirten değişiklik yapılmak suretiyle 61 inci madde olarak, 

- 61 inci maddesi, belediye bütçesinin encümene sunulma zamanının bir ay ileriye alınması, 
Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca vurgulanması gereken bazı hususların metne ak
tarılması suretiyle 62 nci madde olarak, 

- 62 nci maddesi, maddenin 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 31 inci 
maddesiyle uyumlu hale gelmesi amacıyla yeniden düzenlenmesi suretiyle 63 üncü madde olarak, 

- 63 üncü maddesi, 64 üncü madde olarak aynen, 
- 64 üncü maddesi, muhasebe ve raporlama standartları, çerçeve hesap planı ve düzenlenecek 

raporların şekil süre ve türleriyle ilgili düzenlemenin Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda 
yer almasından dolayı metinden çıkarılması, ancak muhasebeye ilişkin işlemlerle ilgili düzenleme 
yapma yetkisini muhafaza edecek bir ibarenin eklenmesi suretiyle, 65 inci madde olarak, 

- 65 inci maddesi, 66 ncı madde olarak aynen, 
- 66 ncı maddesi, madde başlığına içeriğe uygun olarak "hizmet" ibaresinin eklenmesi, 

"belediyeye bağlı kurum ve kuruluşlarda" ibaresinden "kurum ve" kelimelerinin çıkarılması, "ben
zeri teknolojik ürünlerin" ibaresindeki "benzeri" kelimesinin "diğer" olarak değiştirilmesi suretiyle, 
67 nci madde olarak, 

- 67 nci maddesi, (a) bendi aynen, (b) bendinin metinden çıkarılması, İller Bankasıyla ilgili (d) 
bendinin (b) bendi olarak kabul edilmesi, (e) bendinin ikinci cümlesinin çıkarılarak (c) bendi olarak 
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kabul edilmesi, (c) bendinin, borçlanmaya sınır getiren hükmün mevcut borçla ilişkilendirilmek-
sizin gelir kriterine bağlanması, her bir belediye için, getirilen limitin on puan üzerine kadar borç
lanabilmesinde Bakanlar Kuruluna yetki verilmesi, İller Bankasından yatırım programında yer alan 
projeler için yapılan borçlanmalar ile diğer bazı projelerin finansmanında borçlanma sınırlaması uy
gulanmayacağının öngörülerek (d) bendi olarak kabul edilmesi suretiyle, 68 inci madde olarak, 

- 68 inci maddesi, ikinci fıkrasından, belediyenin yapı kooperatiflerine katılabilmesine izin 
veren hükmün çıkarılması suretiyle, 69 uncu madde olarak, 

- 69 uncu maddesi, "sermaye şirketi" ibaresinden "sermaye" kelimesinin çıkarılması suretiyle, 
70 inci madde olarak, 

- 70 inci maddesi, ikinci fıkrasının, denetimle ilgili 54 üncü maddenin dördüncü fıkrasında iş
letmelerin denetimiyle ilgili hüküm yer alması sebebiyle metinden çıkarılması suretiyle, 71 inci 
madde olarak, 

- 71 inci maddesi, birinci fıkrasının, "merkezi idare" ibaresinin çıkarılarak 4749 sayılı Kanun 
kapsamındaki Hazine alacakları hariç olmak üzere, kapsamın tüm kamu kesimini içerecek şekilde 
genişletilmesi, kurumlar arasında borç-alacak ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağ
lamak amacıyla mahsupla birlikte takas işleminin de kapsama dahil edilmesi ve buna uygun olarak 
madde başlığına "takas" ibaresinin eklenmesi suretiyle, 72 nci madde olarak, 

- 72 nci maddesi, madde başlığının "Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı" olarak değiştirilmesi, 
madde içindeki ifadelerin başlığa uygun olarak değiştirilmesi, birinci fıkrasının, kentsel dönüşüm 
ve gelişim projesi uygulayabilecek belediyelere ilişkin nüfus şartının 100.000'den 50.000'e indiril
mesi ve il belediyeleri ile büyükşehir belediye sınırları içindeki ilk kademe ve ilçe belediyelerinin 
de kapsama dahil edilmesi, deprem riskine karşı tedbirler alma amacının da proje kapsamına alın
ması, ikinci fıkrasının ikinci cümlesinin Büyükşehir Belediyesi Kanunu Tasarısında düzenlenmiş 
olması nedeniyle metinden çıkarılması, proje alanlarında yıkılarak yeniden yapılacak münferit 
yapılarda ilgili resim ve harçların dörtte bir oranında alınmasını öngören yeni bir hükmün üçüncü 
fıkra olarak metne eklenmesi, üçüncü fıkrasının, dördüncü fıkra olarak proje alanına ilişkin yüz bin 
metrekare şartının elli bine indirilmesi, ayrıca projenin imar planı veya imar ıslah planı yapılmış 
alanlarda ilan edilmiş olması halinde öngörülen yapılaşma oranı ve binaların yaşına ilişkin ikinci 
cümlesinin metinden çıkarılması suretiyle, 73 üncü madde olarak, 

- 73 üncü maddesi, ikinci fıkrasındaki "şehir" ibaresinin 18 inci maddenin (p) bendindeki gibi 
"kent" olarak değiştirilmesi suretiyle, 74 üncü madde olarak, 

- 74 üncü maddesi, (b) bendinde, taşınmazlarla ilgili hususun (d) bendinde düzenlenmiş olması 
nedeniyle "bina ve tesisler ile arsa" ibaresinin metinden çıkarılması, "hizmetlerin" ibaresinden ön
ce gelmek üzere "asli görev" ibaresinin eklenmesi "görevlendirebilir" ibaresinin "temin edebilir" 
şeklinde değiştirilmesi, (c) bendinde, ortak hizmet projeleri gerçekleştirilebilecek dernek ve vakıf
ların kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ol
ması şartı getirilmesi, (d) bendinde, "hizmetlerinde" ibaresinden önce gelmek üzere "asli görev ve" 
ibaresinin eklenmesi, taşınmazların diğer kamu kurum ve kuruluşlarına kiraya verilebilmesini sağ
layan bir hüküm ile söz konusu taşınmazların kamu konutu ve sosyal tesis olarak kul
lanılamayacağını öngören bir hükmün eklenmesi suretiyle, 75 inci madde olarak, 

- 75 inci maddesi, tali komisyon olan İçişleri Komisyonunun kabulü dikkate alınarak noterlerin 
de Kent Konseyinde yer alacaklar arasında zikredilmesi suretiyle, 76 nci madde olarak, 
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- 76 ncı maddesi, "sosyal yardım" ibaresinin daha kapsayıcı olması bakımından "sosyal hizmet 
ve yardım" olarak değiştirilmesi suretiyle, 77 nci madde olarak, 

- 77 nci maddesi 78 inci madde olarak aynen, 
- 78 inci maddesi, madde başlığının içeriğine uygunluğu sağlama amacıyla "Belediye tasar

rufundaki yerler" şeklinde değiştirilmesi, "yıkılmış kale ve kulelerin boş arsaları" ibaresinden işgal 
edilerek dolu hale getirilmiş alanların da belediye tasarrufunda olduğunun vurgulanması amacıyla 
"boş" ibaresinin metinden çıkarılması, deniz, nehir ve gölden doldurma suretiyle kazanılan alanların 
kıyı mevzuatına uygun şekilde kullanılması şart koşularak Maliye Bakanlığınca belediyelerin, 
büyükşehirlerde büyükşehirlerin tasarrufuna bırakılacağını öngören düzenlemenin ikinci fıkra 
olarak düzenlenmesi suretiyle, 79 uncu madde olarak, 

- 79 uncu maddesi 80 inci madde olarak aynen, 

- 80 inci maddesi, 81 inci madde olarak aynen, 
- 81 inci maddesi, lehe takdir edilen avukatlık ücretinin ve dağıtımının 2.2.1929 tarihli ve 1389 

sayılı Kanun çerçevesinde gerçekleştirileceğinin vurgulanması suretiyle, 82 nci madde olarak, 
- 82 nci maddesi, 83 üncü madde olarak aynen, 

- 83 üncü maddesi, içerisinde Belediye Kanununa aykırı hükümler bulunduğu takdirde 
Belediye Kanununun uygulanacağı belirtilen kanunlar arasına 657 sayılı Kanunun eklenmesi 
suretiyle, 84 üncü madde olarak, 

- 84 üncü maddesi, belediye başkanlarının ve bu görevde bulunmuş olanların emeklilikleriyle 
ilgili hükümlerin, 39 uncu maddede yapılan değişiklikler de dikkate alınarak, 5434 sayılı Kanunun 
ilgili hükümleri karşısında tekrara ve çelişkiye yol açmayacak bir şekilde düzenlenmesi amacıyla 
5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (II) işaretli fıkrasının değişik (n) bendinde yapılan değişik
liğin 85 inci madde olarak, ek 48 inci maddesinde yapılan değişikliğin de 86 ncı madde olarak 
düzenlenmesi suretiyle, 

- 85 inci maddesi, belediye başkanlarının, belediye meclisi ve il genel meclisi üyelerinin görev
lerinden ayrılmadan milletvekili seçimlerinde aday olabilmelerine imkân veren düzenlemenin, 
belediye başkanlarının mevcut görevlerinin garantisiyle milletvekili adayı olabilmelerinin adaylığı 
yoğun şekilde teşvik edeceği, başkanlıkları sona ermeden seçime girmeleri halinde belediye imkân
larının seçim sürecinde istenilmeyen şekillerde kullanılabileceği ve haksız rekabet oluşturabileceği 
gerekçeleriyle 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunuyla ilgili kısmın metinden çıkarılması, yürür
lükten kaldırılan hükümlerin sistematik olarak görülebilmesi bakımından bentler halinde sıralan
ması, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçesinden kesinti öngören İstanbul Kentinde Yapılacak 
Olimpiyat Oyunları Kanunundaki ilgili hükmün de yürürlükten kaldırılmasını öngören yeni bir ben
din (f) bendi olarak eklenmesi suretiyle, 87 nci madde olarak, 

- Geçici 1 inci maddesi, birinci fıkrasının, belediyelere devredilecek Hazineye ait taşınmazlar
dan kapsam dışı olanların toparlayıcı bir şekilde ifade edilmesi, Büyükşehir belediyelerine dev
redilecek yerlerin alan sınırının yarıya indirilmesi, imar uygulaması sonucu kamu hizmetlerine ay
rılan alanların Hazine adına tescil edileceğinin belirtilmesi, devredilen arazilerin satılması halinde 
elde edilen gelirden Hazineye aktarılacak üçte birlik payın yarıya çıkarılması, uygulamada karışık
lık doğmaması için esas ve usullerin İçişleri ve Maliye bakanlıklannca belirlenmesinin eklenen son 
fıkra ile düzenlenmesi suretiyle, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 616) 



— 81 — 

- Geçici 2 nci maddesi, personel giderlerinin, bütçenin belli bir oranını geçemeyeceğine ilişkin 
49 uncu maddede yer alan hükme uygun hale gelinceye kadar belediyede yeni personelin ancak izin
le istihdam edilebileceği konusunun daha sıkı şartlara bağlanarak yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

- Geçici 3 üncü maddesi, norm kadro uygulamasına geçilinceye kadar belediyede memur ve iş
çi istihdamı konusunun iki ayrı fıkra halinde yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

- Mahallî idarelerdeki kamu personeline sosyal yardım ve bunun gibi adlar altında yapılmış 
çeşitli ek ödemelerden dolayı bu ödemeyi yapan kamu görevlileri haklannda yargılama ve takibat 
yapılmayacağını öngören bir düzenlemenin geçici 4 üncü madde olarak metne eklenmesi suretiyle, 

- 2000 yılı genel nüfus sayımına göre nüfusu 2000' in altına düşen ve köye dönüştürülmesi 
gereken belediyelerin, bu Kanunun 8 inci madde hükmünden yararlanarak başka bir belediyeye 
katılması veya kendine katılma gerçekleşmesi halinde köye dönüştürülme işleminin 31.12.2005 
tarihine kadar uygulanmayacağını öngören bir düzenlemenin geçici 5 inci madde olarak metne ek
lenmesi suretiyle, 

- Tasanda, belediye meclisi başkan vekilliği, kâtip üyeliği, encümen üyeliği gibi görevler için 
bir seçim dönemi içerisinde süresi belirli devrelerde seçim yapılması öngörüldüğü, oysa 1580 sayılı 
Kanüıi uyannca, son mahallî idareTer seçimi sonrasında bu görevlere belli süreler için seçilmiş 
kişilerin halen görev yaptığı, bu nedenlerle belediye idaresinde boşluk doğmaması ve zaman kay
bına neden olunmaması amaçlanyla bu görevlere seçilmiş bulunanlann seçildikleri devrenin sonuna 
kadar görevlerinin süreceğini ifade eden bir düzenlemenin geçici 6 ncı madde olarak metne eklen
mesi suretiyle, 

- Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 86 ve 87 nci maddeler 88 ve 89 uncu maddeler olarak aynen, 
Kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Plan ve Bütçe Komisyonuna arz olunur. 
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AYRIŞIK OY YAZISI 
1. Tasarı, "Kamu Yönetimi Temel Kanunu" esas alınarak hazırlanmıştır. Oysa bu tasarı, pek 

çok hükmüyle Anayasaya aykırılıklar içermektedir. Aynı mantıkla ele alınan Belediye Kanunu 
Tasarısında da doğal olarak Anayasaya aykırı düzenlemelere yer verilmiştir. Bu bağlamda Tasarının 
pek çok maddesi Anayasaya aykırılıklar içermektedir. 

2. Yerel yönetimlerin, temel özelliklerinden birisi de "katılımcılık" anlayışının yerelde daha 
kolay ve etkili uygulanabilmesidir. Ancak söz konusu tasarıda, katılımcılık konusunda hiçbir ciddi 
düzenlemeye yer verilmemiştir. 

3. Tasarının "hemşehri hukuku" maddesi tek boyutlu olarak düzenlenmiş, hemşehrilerin hak
larına hiç yer verilmemiştir. Böyle bir anlayışın, demokrasiyle bağdaşmayacağı açıktır. 

4. Kent planlaması, öteden beri sağ iktidarlarca ciddiye alınmamış ve bunun doğal sonucu 
olarak, gerek ekonomik ve gerekse sosyal açıdan çarpık bir kentleşme yapısı ortaya çıkmıştır. Yerel 
yönetimlerde reform yapıyoruz iddiasıyla gündeme getirilen bu Tasarıda, bu bağlamda sorunlara 
kalıcı hiçbir çözüm getirici düzenlemeye yer verilmemiştir. Oysa planlama olgusunun belli bir 
ekonomik ve sosyal bütünlük içinde ele alınmasını öngören yasal düzenlemelerin öngörülmesi 
gerekirdi. Bu hem sağlıklı kentleşme ve hem de büyüme açısından zorunludur. 

5. Vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarında yüzde 90'a kadar indirim yapma yetkisinin 
verilmesi de Anayasaya aykırıdır, çünkü bu yetki sadece Bakanlar Kuruluna tanınmıştır. Bu yetkiyi, 
belediyelere devretmek Anayasaya aykırılık oluşturur. 

6. Tasarıda, bir yandan norm kadro uygulaması getirilirken, öte yandan kamu kurum ve 
kuruluşlarında istihdam edilen memurların, belediye başkanının talebi, kendilerinin isteği ve 
kurumlarının izniyle belediyelerde görevlendirilmelerine olanak veren düzenlemeye yer verilmiştir. 
Bu anlayış, norm kadro uygulamasına ve norm kadro getirilmesindeki mantığa aykırıdır. 

7. Tasarıda, belediyenin vergi, resim ve harç gelirlerinin haczedilmesi öngörülmüştür (Madde 
15/son fıkra). Bir kamu idaresinin vergi, resim ve harç gibi kamu alacakları, o idarenin gördüğü 
"kamu hizmeti"nin karşılığıdır. Bu alacakların haczinin öngörülmesi, o idarenin kamu hizmeti gör
mesinin engellenmesi ile eş anlamlıdır. 

8. Tasanda "performans ölçütleri"ni belirleme konusunda yetki, tümüyle yönetime bırakılmış
tır. Bu anlayış, yönetimde keyfiliğe yol açacak, yönetimde sağlıklı bir performans ölçütünün oluş
masını engelleyecektir. 

9. Tasarıda, belediye hizmetlerinin ciddi bir biçimde aksatıldığının ve bu durumun halkın sağ
lık, huzur ve esenliğini hayati derecede olumsuz etkilediğinin ilgili bakanlığın talebi üzerine yetkili 
"sulh hukuk hâkimi" tarafından belirleneceği hükmü getirilmektedir. Oysa idarenin "kamu gücünü 
kullanarak yaptığı işler" idare hukukuna tâbidir. 

10. Tasarıda, belediye bütçesi ile muhasebe işlemlerine ilişkin esas ve usullerin Maliye Bakan
lığının görüşü alınarak içişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenmesi ön
görülmüştür. Belediye bütçesine ilişkin esas ve usullerin belirlenmesine ilişkin ilkeler konusunda her 
hangi bir düzenleme maddede yer almamaktadır (Madde 65). Bu nedenle, bu konudaki usul ve esas
ları belirleyen bir yönetmelik, asli düzenleme yapmış olacaktır. Oysa Anayasanın gösterdiği ayrık 
haller dışında, yürütmenin asli düzenleme yetkisi yoktur; yürütme Anayasaya ve kanunlara uygun 
olarak kullanılacak ve yerine getirilecek bir yetki ve görevdir. Anayasanın 8'inci maddesinde ifade 
edilmiş olan bu ilke, yürütmenin ancak kanun ile asli olarak düzenlenmiş bir alanda düzenleme yet
kisi kullanabileceğini açıkça ortaya koymaktadır. Anayasanın 7'nci maddesine göre ise, asli düzen-
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leme yetkisi, TBMM'nindir ve devredilemez. Kanunda bir hususun yönetmelikle düzenleneceğinin 
belirtilmesi, o hususun kanunla düzenlenmiş olduğu anlamına gelmez. Kanunla yapılmış bir düzen
lemeden söz edilebilmesi için, o hususun en azından temel ilkelerinin kanunda gösterilmesi gerekir. 

11. Tasarıda, belediyelerin şirket kurma yolu sonuna kadar açılmaktadır. Böyle bir düzenleme 
açıkça yolsuzluklara açık bir yapının oluşmasına yol açacaktır. Nitekim bugün yerel yönetimlerdeki 
BİT'ler pek çok yolsuzluğun kaynağı durumundadır. Kaldı ki bunların denetimi de Türk Ticaret 
Kanunu çerçevesinde olacağından, bir kamu kaynağının kullanımı açıkça kamunun denetimi dışın
da da tutulmaktadır. 

12. Tasarıda belediyelerin şirket kurmaları ancak Bakanlar Kurulu Kararı ile olanaklı iken, 
Tasanda bu şirketlerin özelleştirilmeleri yetkisi, belediye meclisine bırakılmıştır. Bakanlar kurulu 
kararıyla kurulan bir şirketin, Bakanlar Kurulu Kararı olmaksızın belediye meclisince özelleştiril
mesine karar verilmesi hukuka aykırıdır. 

13. Belediye şirketlerinin çoğunun kuruluş sözleşmesinde, belediyelere yasa ile verilen kamu 
hizmetlerinin belediye şirketleri tarafından yerine getireceği yazılıdır. Belediyelerin, şirket kurarak 
görevlerini bunlar eliyle yürütmesi, bir tür dahili taşeronluk uygulamasıdır. Yasa ile belediyelere 
verilen kamu hizmetinin idari bir işlemle özel hukuk kişisine devredilmesi hukukun genel ilkelerine 
de, Anayasanın 47 nci maddesine de aykırıdır. Bir yasama işlemi ile oluşturulan herhangi bir kamu 
hizmeti, idari bir işlemle fiilen "özel hukuk kişilerine" gördürülmektedir. Bu Anayasanın özelleştir
mede kanun arayan 47 nci maddesine açıkça aykırıdır. 

14. Belediyelerin borçlanmaları konusunda yapılan düzenlemenin de yetersiz olduğu açıktır. 
Örneğin, belediyeler cari harcamalar için borçlanmamalıdırlar. Kaldı ki, bugün yerel yönetimlerin 
temel sorunu kaynak yetersizliğidir. Kaynak sorununun çözümlenmediği bir ortamda, yerel 
yönetimlerde yeni düzenlemelere gitmek sorunları çözmeyecektir. Bu nedenle öncelikle yerel 
yönetimlerin kaynak sorununu çözen tasarıların Parlamentoya getirilmesi gerekirdi. 

15. Belediye Kanunu, İl Özel idaresi Kanunu ve Büyükşehir Belediye Kanunu taşanlarında çok 
sayıda yetki ve görev mükerrerlikleri vardır. Böyle bir düzenleme, tasarılar yasalaştığında pek çok 
bürokratik işlemin doğmasına ve bürokraside gereksiz çekişmelere ortam hazırlayacaktır. Örneğin 
son olarak, toplu konut yapımında imar planlarını yapma yetkisi Toplu Konut idaresine verilmiştir. 
Bu tür görev çakışmaları yerel yönetimlerde pek çok bürokratik soruna ortam hazırlayacaktır. 

16. Tasarıda; halen belediye başkanı ya da illerin daimi komisyon üyeliğine seçilen ve atanan
lar ile Emekli Sandığından veya diğer sosyal güvenlik kuruluşlarından emekli, yaşlılık veya malul
lük aylığı almakta iken, belediye başkanlığına seçilen ve atananların istemeleri halinde, kendilerinin 
Emekli Sandığı kapsamına alınmalarına olanak sağlanmaktadır. Ancak bu uygulama, eski belediye 
başkanlarını ve illerin daimi komisyon üyelerini kapsamamaktadır. Böyle bir uygulama, aynı kent
lerde farklı dönemlerde belediye başkanlığı yapmış kişiler açısından haksız sonuçlar doğuracaktır. 
Bu eşitsizliğin giderilmemesi halinde, bu tasarının yasalaşıp, yürürlüğe girmesinden önce görev 
yapanlar açısından, söz konusu kişilerin mağduriyetine yol açacaktır. 

Kemal Kıhçdaroğhı Birgen Keleş 
İstanbul İstanbul 

Ali Kemal Kumkumoğhı Kazım Türkmen 
İstanbul Ordu 
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ALT KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METİN 

BELEDİYE KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 
Amaç 
MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yet

ki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. 
Kapsam 
MADDE 2.- Bu Kanun belediyeleri kapsar. 

Tanımlar 
MADDE 3.- Bu Kanunun uygulanmasında; 
a) Belediye: Beldenin ve belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını kar

şılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî 
özerkliğe sahip kamu tüzel kişisini, 

b) Belediyenin organları: Belediye meclisini, belediye encümenini ve belediye başkanını, 

c) Belde: Belediyesi bulunan yerleşim yerini, 
d) Mahalle: Belediye sınırlan içerisinde yer alan, ortak ihtiyaç ve öncelikleri benzer özellikler 

gösteren ve sakinleri arasında komşuluk ilişkisi bulunan insanların yaşadığı, tüzel kişiliği bulun
mayan idarî birimi, 

İfade eder. 
İKİNCİ BÖLÜM 

Belediyenin Kuruluşu ve Sınırlan 
Kuruluş 
MADDE 4.- Nüfusu 5.000 ve üzerinde olan yerleşim birimlerinde belediye kurulabilir. İl ve il

çe merkezlerinde belediye kurulması zorunludur. 
İçme ve kullanma suyu havzalan ile sit ve diğer koruma alanlannda ve meskûn sahası kurulu 

bir belediyenin sınırlanna 5.000 metreden daha yakın olan yerleşim yerlerinde belediye kurulamaz. 
Köylerin veya muhtelif köy kısımlannın birleşerek belediye kurabilmeleri için, meskûn 

sahalarının, merkez kabul edilecek yerleşim yerinin meskûn sahasına azami 5.000 metre mesafede 
bulunması ve nüfuslan toplamının 5.000 ve üzerinde olması gerekir. 

Bir veya birden fazla köyün köy ihtiyar meclisinin karan veya seçmenlerinin en az yansından bir 
fazlasının mahallîn en büyük mülkî idare amirine yazılı başvurusu ya da valinin kendiliğinden buna 
gerek görmesi durumunda, valinin bildirimi üzerine, mahallî seçim kurullan, on beş gün içinde köy
de veya köy kısımlannda kayıtlı seçmenlerin oylannı alır ve sonucu bir tutanakla valiliğe bildirir. 

İşlem dosyası valinin görüşüyle birlikte İçişleri Bakanlığına gönderilir. Danıştayın görüşü 
alınarak müşterek kararname ile o yerde belediye kurulur. 
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Yeni iskân nedeniyle oluşturulan ve nüfusu 5.000 ve üzerinde olan herhangi bir yerleşim yerin
de, İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine müşterek kararnameyle belediye kurulabilir. 

Sınırların tespiti 
MADDE 5.- Yeni kurulan bir belediyenin sınırlan, kuruluşu izleyen altı ay içinde aşağıdaki 

şekilde tespit edilir: 
a) Eskiden beri beldeye ait sayılan tarla, bağ, bahçe, çayır, mera, otlak, yaylak, zeytinlik, 

palamutluk, fundalık gibi yerler ile kumsal ve plajlar belediye sının içine alınır. 
b) Belediye sınırlannı dere, tepe, yol gibi belirli ve sabit noktalardan geçirmek esastır. Bunun 

mümkün olmaması durumunda, sınır düz olarak çizilir ve işaretlerle belirtilir. 
c) Belediyenin sınırlan içinde kalan ve eskiden beri komşu belde veya köy halkı tarafından 

yararlanılan yayla, çayır, mera, koru, kaynak ve mesirelik gibi yerlerden geleneksel yararlanma hak
lan devam eder. Bu haklar için sınır kâğıdına şerh konulur. 

d) Çizilen sınırlann geçtiği yerlerin bilinen adlan sınır kâğıdına yazılır. Aynca yetkili fen 
elemanı tarafından düzenlenen kroki sınır tespit tutanağına eklenir. 

Sınırların kesinleşmesi 
MADDE 6.- Belediye sınırlan, belediye meclisinin karan ve kaymakamın görüşü üzerine 

valinin onayı ile kesinleşir. 
Kesinleşen sınırlar, valilikçe yerinde uygulanmak suretiyle taraflara gösterilir ve durum bir 

tutanakla belirlenir. Kesinleşen sınır kararları ile dayanağı olan belgelerin birer örneği; 
belediyesine, mahallî tapu dairesine, il özel idaresine ve o yerin mülkî idare amirine gönderilir. 

Kesinleşen sınırlar zorunlu nedenler olmadıkça beş yıl süre ile değiştirilemez. 
Sınır uyuşmazlıklarının çözümü 
MADDE 7.- Bir il dahilindeki beldeler veya köyler arasında sınır uyuşmazlığı çıkması halinde 

ilgili belediye meclisi ve köy ihtiyar meclisi ile kaymakamın görüşleri otuz gün süre verilerek is
tenir. Vali, bu görüşleri değerlendirerek sınır uyuşmazlığını karara bağlar. 

İl ve ilçe sınırlannın değiştirilmesini gerektirecek sınır uyuşmazlıklannda, 5442 sayılı İl 
İdaresi Kanunu hükümleri uygulanır. 

Birleşme ve katılmalar 
MADDE 8.- Bir belde veya köyün veya bunlann bazı kısımlannın meskûn sahasının, komşu 

bir beldenin meskûn sahası ile birleşmesi halinde, iltihak olunacak belde sakinlerinin oylanna baş
vurulmaksızın, katılmak isteyen köy veya belde veya bunlann kısımlannda yapılan oy verme 
sonucuna ait evrak, valilikçe iltihak olunacak belediyeye gönderilir. Belediye meclisi evrakın 
gelişinden itibaren otuz gün içerisinde istek hakkındaki karannı verir. Belediye meclisinin kabulüy
le katılım gerçekleşir. Katılma talebinin belediye meclisi tarafından reddi durumunda, karann teb
liğinden itibaren on beş gün içinde istek sahiplerinin itirazı üzerine, valinin görüşüyle birlikte dos
ya, İçişleri Bakanlığı tarafından Danıştaya gönderilir. Danıştayın görüşü üzerine 4 üncü maddedeki 
usule göre işlem tamamlanır. 

Belde, köy veya bunlann bazı kısımlannın meskûn sahalan arasında 5.000 metre ve altında 
mesafe bulunması, birleşmiş sayılmalanna yeterlidir. 
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Bir beldenin bazı kısımlarının komşu bir beldeye katılmasında, belde nüfusunun 5.000'den 
aşağı düşmemesi şarttır. 

Bu madde uyarınca gerçekleşen katılmalarda, iltihak olunan belde ile bazı kısımları veya tümü 
iltihak olan köy veya belde arasında; taşınır ve taşınmaz mal, hak, alacak ve borçların devri ve pay
laşımı, aralarında düzenlenecek protokolle belirlenir. 

Birleşme ve katılma işlemlerinde bu maddede düzenlenmeyen hususlarda 4 üncü madde hük
müne göre işlem yapılır. 

Mahalle ve yönetimi 
MADDE 9.- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir. 

Belediye sınırlan içinde mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tes
piti ve değiştirilmesi, belediye meclisinin karan ve kaymakamın görüşü üzerine valinin onayı ile olur. 

Muhtar, mahalle sakinlerinin gönüllü katılımıyla ortak ihtiyaçları belirlemek, mahallenin 
yaşam kalitesini geliştirmek, belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlanyla ilişkilerini yürütmek, 
mahalle ile ilgili konularda görüş bildirmek ve diğer kurumlarla iş birliği yapmak, kanunlarla 
verilen diğer görevleri yapmakla yükümlüdür. 

Belediye, mahallenin ve muhtarlığın ihtiyaçlannın karşılanması ve sorunlarının çözümü için 
gerekli yardım ve desteği sağlar; kararlannda mahallelinin ortak isteklerini gözönünde bulundurur 
ve hizmetlerin mahallenin ihtiyaçlarına uygun biçimde yürütülmesini sağlamaya çalışır. 

Belde adının değiştirilmesi 
MADDE 10.- Bir beldenin adı, belediye meclisi üye tam sayısının en az dörtte üç çoğun

luğunun karan ve valinin görüşü üzerine İçişleri Bakanlığının onayı ile değiştirilir. Bu karar Resmî 
Gazetede yayımlanır. 

Tüzel kişiliğin sona erdirilmesi 
MADDE 11.- Belediye sınırı veya meskun sahası, bağlı olduğu il veya ilçe belediyesi ile 

nüfusu 50.000 ve üzerinde olan bir belediyenin sınırına, 5.000 metreden daha yakın duruma gelen 
belediye ve köylerin tüzel kişiliği; genel imar düzeni veya temel alt yapı hizmetlerinin gerekli kıl
ması durumunda, Danıştayın görüşü alınarak, İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine müşterek karar
name ile kaldmlarak bu belediyeye katılır. Tüzel kişiliği kaldırılan belediyenin mahalleleri, katıl
dıkları belediyenin mahalleleri hâline gelir. Tüzel kişiliği kaldırılan belediye ile köylerin taşınır ve 
taşınmaz mal, hak, alacak ve borçları katıldıkları belediyeye intikal eder. 

Nüfusu 2.000'in altına düşen belediyeler, Danıştayın görüşü alınarak, İçişleri Bakanlığının 
önerisi üzerine müşterek kararname ile köye dönüştürülür. Tüzel kişiliği kaldınlan belediyenin tas
fiyesi il özel idaresi tarafından yapılır. Bu belediyenin taşınır ve taşınmaz malları ile hak, alacak ve 
borçları ilgili köy tüzel kişiliğine intikal eder. İntikal eden borçların karşılanamayan kısımları il özel 
idaresi tarafından üstlenilir ve vali tarafından İller Bankasına bildirilir. İller Bankası bu miktarı, 
takip eden ayın genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamının belediyelere ayrılan kısmından 
keserek ilgili il özel idaresi hesabına aktarır. 

Kararlarının uygulanması ve nüfus tespiti 

MADDE 12.- 4 üncü, 6 ncı, 7 nci, 8 inci, 9 uncu ve 10 uncu maddelerde belirtilen kararlar 
kesinleşme tarihini takip eden yılın ocak ayının birinci gününden itibaren yürürlüğe girer. 4 üncü 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 616) 



- 8 7 — 

maddeye göre belediye kurulan yerlerde 2972 sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve 
İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 29 uncu maddesine göre seçim yapılır. 

8 inci maddede geçen birleşme ve katılmalara, 9 uncu maddede geçen mahalle kaldırılmasına, 
11 inci maddede geçen belediye ve köy tüzel kişiliğinin kaldırılmasına veya bir beldenin köye 
dönüştürülmesine dair kararlar ilk mahallî idareler seçimlerinde uygulanır ve seçimler bu yerlerin 
yeni durumlarına göre yapılır. 

Yerleşim yerlerinin bu Kanunda öngörülen nüfusları Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığınca 
tespit edilir. 

Hemşehri hukuku 
MADDE 13.- Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve 

hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediye idaresinin yardımların
dan yararlanma haklan vardır. 

Belediye, hemşehriler arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin 
korunması konusunda gerekli çalışmaları yapar. Bu çalışmalarda, üniversitelerin, kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, sivil toplum kuruluşları ve uzman kişilerin 
katılımını sağlayacak önlemler alınır. 

Belediye sınırları içinde oturan, bulunan veya ilişiği olan her şahıs, belediyenin, kanunlara 
dayanan kararlarına, emirlerine ve duyurularına uymakla ve belediye vergi, resim, harç, katkı ve 
katılma paylarını ödemekle yükümlüdür. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

Belediyenin görev ve sorumlulukları 
MADDE 14.- Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî 

müşterek nitelikteki her türlü görev ve hizmeti yapar veya yaptırır, gerekli kararlan alır, uygular ve 
denetler. 

Belediye öncelikle, imar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; çevre ve çevre sağ
lığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin 
ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, genç
lik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, evlendirme, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve 
ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. 

Belediye, okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının in
şaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaç
larını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile 
tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağ
layabilir, bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun 
olarak yeniden inşa edebilir. 

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği 
dikkate alınarak belirlenir. 

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet 
sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. 
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Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı, belediye sınırlarını kapsar. 

Belediye meclisinin karan ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları 

MADDE 15.- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: 

a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü 
faaliyet ve girişimde bulunmak, 

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, 
belediye yasaklan koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezalan vermek, 

c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı 
vermek, 

d) Özel kanunlan gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylannın tarh, 
tahakkuk ve tahsilini yapmak, 

e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve 
yağmur suyunun uzaklaştınlmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iş
letmek ve işlettirmek, 

f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil 
her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. 

g) Hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlannı, kum, çakıl, odun ve kömür depolama ve satış 
yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken ted
birleri almak; katı atıkların toplanması, taşınması, aynştınlması, geri kazanımı, ortadan kaldınlması 
ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak, 

h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye sınırlan ve 
mücavir alanlar içerisinde taşınmaz malları almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya 
vermek, takas etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek, 

i) Borç almak, bağış kabul etmek, 

j) Toptancı ve perakendeci halleri, otobüs terminali, fuar alanı, yat limanı ve mezbaha kurmak, 
kurdurmak, işletmek, işlettirmek; veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek, 

k) Motorlu taşıt muayene ve emisyon ölçümü yapmak veya yaptırmak, 

1) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktan yirmi beş milyar Türk Lirasına kadar olan 
dava konusu uyuşmazlıklann, anlaşmayla tasfiyesine karar vermek, 

m) İkinci ve üçüncü sınıf gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini 
ruhsatlandırmak ve denetlemek, 

n) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla, izinsiz satış 
yapan seyyar satıcılan faaliyetten men etmek. 

(e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetler münhasıran belediyenin yetkisindedir. Bu hizmet
lere ait imtiyazın devri genel hükümlere göre yapılır. Belediye, toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz 
veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma 
hatlannı kiraya verme yoluyla da yerine getirebilir. 
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Büyükşehir belediyeleri ile belediyelerin, görev alanlarına giren konulardaki yatırımları bel
delerinde teşvik edebilmeleri amacıyla, yatırımcı kamu veya özel kurum ve kuruluşların, gerçek ve 
tüzel kişilerin, yatırımlarıyla ilgili vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarında %90'a kadar in
dirim uygulayabilmelerine izin vermeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bakanlar Kurulunca verilen 
izin çerçevesinde, teşvik uygulanacak yatırımları, uygulanacak teşvikleri ve oranlarını belediye 
meclisi kararlaştır. Belediye meclisi ayrıca söz konusu yatırımlar için belediye ve bağlı kuruluş
larınca verilen hizmetlerde indirimli tarife uygulanmasına da karar verebilir. 

Büyükşehir ve il belediyeleri, meclis kararıyla il sınırlan içinde; turizm, sağlık, sanayi ve 
ticaret yatınmlannın ve üniversitelerin su, termal su, kanalizasyon, doğalgaz, yol ve aydınlatma gibi 
alt yapı çalışmalannı faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya 
yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; ilde turizmi geliştirecek projelere 
İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı haricinde kullanılmamak kay
dıyla arsa tahsis edebilir. 

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek 
amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. 

Belediye mallanna karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 
Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hiz

metlerinde fiilen kullanılan mallan haczedilemez. 

Belediyeye tanınan muafiyetler 
MADDE 16.- Belediyenin kamu hizmetine aynlan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir 

getirmeyen taşınmaz mallan ile bunlann inşa ve kullanımlan her türlü vergi, resim, harç, katılma 
ve katkı paylanndan muaftır. 

İKİNCİ KISIM 
Belediyenin Organları 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Belediye Meclisi 

Belediye meclisi 
MADDE 17.- Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve 

usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur. 
Meclisin görev ve yetkileri 
MADDE 18.- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Stratejik plan ile yatınm ve çalışma programlanm, belediye faaliyetlerinin ve personelinin 

performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek, 
b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonk

siyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak, 
c) Belediyenin imar planlannı görüşmek ve onaylamak, 
d) Borçlanmaya, tahvil ihracına ve diğer borçlanma yöntemlerine karar vermek, 
e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya 

tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine izin vermek; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi 
yirmi beş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek, 
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f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağ
lı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek, 

g) Şartlı bağışları kabul etmek, 

h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş milyardan yirmi beş milyar Türk 
Lirasına kadar, dava konusu olan belediye alacaklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek, 

i) Bütçe içi işletme ile Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklar
dan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek, 

j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret 
modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek, 

k) Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek, 

1) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve 
değiştirilmesine karar vermek, 

m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek, 

n) Meydan, cadde, sokak ve parklara ad vermek, 

o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya 
karar vermek, 

p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare bir
likleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal iliş
kileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştiril
mesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye 
karar vermek, 

r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek, 

s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak. 

t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. 

Başkanlık divanı 
MADDE 19.- Belediye meclisi, seçim sonuçlarının ilânını takip eden beşinci gün belediye 

başkanının başkanlığında kendiliğinden toplanır. Meclis bu toplantıda, üyeleri arasından, gizli oy
la meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile iki kâtip üyeyi ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçer. 
İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı yapılacak ilk mahallî idareler seçimlerine kadar 
görev yapar. 

Başkanlık divanı seçimi üç gün içinde tamamlanır. 

Meclise belediye başkanı, katılamaması durumunda meclis birinci başkan vekili, onun da 
katılamaması durumunda ikinci başkan vekili başkanlık eder. Ancak yıllık faaliyet raporunun 
görüşüldüğü meclis toplantısı meclis başkan vekilinin başkanlığında yapılır. 

Başkanlık divanında boşalma olması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi seçilir. 

Meclis başkanı, meclis çalışmalarında düzeni sağlamakla yükümlüdür. 

Meclisin çalışmalarına ve katılıma ilişkin esas ve usuller İçişleri Bakanlığı tarafından 
çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 
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Meclis toplantısı 
MADDE 20.- Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, meclis tarafından önceden belirlenen gün

de, mutat toplantı yerinde toplanır. Ekim ayı toplantısı dönem başı toplantısıdır. 

Bütçe görüşmesine rastlayan toplantı süresi en çok yirmi gün, diğer toplantıların süresi en çok 
beş gündür. 

Mutat toplantı yeri dışında toplanılmasının zorunlu olduğu durumda üyelere önceden bilgi ver
mek kaydıyla meclis başkanının belediye sınırlan içerisinde belirlediği yerde toplantı yapılır. Ay
rıca, toplantının yeri ve zamanı mutat usullerle belde halkına duyurulur. 

Meclis toplantıları açıktır. Meclis başkanının veya üyelerden herhangi birinin gerekçeli önerisi 
üzerine, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla kapalı oturum yapılmasına karar verilebilir. 

Meclis görüşmeleri görevlilerce tutanağa geçirilir, başkan ve kâtip üyeler tarafından imzalanır. 
Toplantılar, meclisin kararıyla sesli ve görüntülü cihazlarla da kaydedilebilir. 

Gündem 
MADDE 21.- Gündem, belediye başkanı tarafından belirlenir ve üyelere en az üç gün önceden 

bildirilir. Ayrıca çeşitli yöntemlerle halka duyurulur. 
Meclis üyeleri de belediyeye ait işlerle ilgili konuların gündeme alınmasını önerebilir. Öneri, 

toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla kabul edildiği takdirde gündeme alınır. 
Toplantı ve karar yeter sayısı 
MADDE 22.- Belediye meclisi, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların 

salt çoğunluğuyla karar verir. Salt çoğunluk belli bir sayının yansından az olmayan çoğunluğu ifade 
eder. Oylamada eşitlik çıkması durumunda meclis başkanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. 
Gizli oylamada eşitlik çıkması durumunda oylama tekrarlanır, eşitliğin bozulmaması durumunda 
meclis başkanı tarafından kur'a çekilir. Ancak, karar yeter sayısı, üye tam sayısının dörtte birinden 
az olamaz. 

Meclisin toplanmasında, üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde, başkan, gün 
ve saatini belirleyerek en geç üç gün içinde toplanmak üzere meclisi tatil eder. Gelecek toplantı, 
hazır bulunan üyelerle yapılır. 

Görüşmeler sırasında başkan veya üyelerden birinin talebi üzerine yapılacak yoklamada karar 
yeter sayısının bulunmadığı anlaşılırsa, ikinci fıkradaki hükümler uygulanır. 

Üyeler oylarını bizzat kullanır. Gizli oy kullanmaya fizikî bakımdan engelli üyeler, tayin 
edecekleri kişi eliyle oy kullanabilirler. 

Oylama gizli, işaretle veya ad okunarak yapılır. Oy verme, kabul, ret veya çekimser şeklinde olur. 
Kararlar, meclis başkanı ve kâtip üyeler tarafından imzalanır ve bir sonraki toplantıda üyelere 

dağıtılır. 
Meclis kararlarının kesinleşmesi 
MADDE 23.- Belediye başkanı, hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını, gerekçesini de belir

terek yeniden görüşülmek üzere beş gün içinde meclise iade edebilir. 

Yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden görüşülmesi istenip de belediye meclisi 
üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen kararlar kesinleşir. 
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Belediye başkanı, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine on gün içinde idarî yargıya 
başvurabilir. 

Kararlar kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde mahallîn en büyük mülkî idare 
amirine gönderilir. 

Mülkî idare amiri hukuka aykırı gördüğü kararlar aleyhine on gün içinde idarî yargıya baş
vurabilir. 

Kesinleşen meclis kararlarının özetleri yedi gün içinde uygun araçlarla halka duyurulur. 

İhtisas komisyonları 

MADDE 24.- Belediye meclisi, her dönem başı toplantısında, üyeleri arasından seçilecek en az 
üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. 

İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının 
meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000'in 
üzerindeki belediyelerde plan ve bütçe ile imar komisyonlarının kurulması zorunludur. 

Meclis toplantısını müteakip imar komisyonu en fazla on işgünü, diğer komisyonlar ise beş iş
günü içinde kendilerine havale edilen işleri sonuçlandırır. Komisyonlar kendilerine havale edilen iş
lerle ilgili raporlarını bu sürenin sonunda meclise sunmadıkları takdirde, konu meclis başkanı 
tarafından doğrudan gündeme alınır. 

İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten sonra 
belediye meclisinde karara bağlanır. 

Mahalle muhtarlarının, belediye meclisi üye tam sayısının beşte biri oranında her yıl kendi 
aralarından seçeceği temsilciler, büyükşehir belediye meclisi hariç, belediye meclisinin fahrî 
üyesidir. Fahrî üyeler, ihtisas komisyonu toplantılarına katılarak görüşlerini belirtebilir, ancak oy 
kullanamaz. 

Ayrıca, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversite ve sendikalar ile gündem
deki konularla ilgili sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, oy hakkı olmaksızın kendi görev ve 
faaliyet alanlarına giren konuların görüşüldüğü ihtisas komisyonu toplantılarına katılabilir ve 
görüş bildirebilir. 

Komisyon çalışmalarında uzman kişilerden yararlanılabilir. 

Komisyon raporları alenîdir, çeşitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere meclis tarafından 
maliyetlerini aşmamak üzere belirlenecek bedel karşılığında verilir. 

Denetim komisyonu 

MADDE 25.- İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye 
meclisi, her ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlem
lerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak 
üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin 
meclisdeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur. 

Komisyon, belediye başkanı tarafından belediye binası içinde belirlenen yerde çalışır ve çalış
malarında kamu kuruluşları personelinden, gerektiğinde uzman kişi ve kuruluşlardan yararlanabilir. 
Bu kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret, meclis tarafından kararlaştırılır. 
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Komisyon belediye birimleri ve bağlı kuruluşlarından her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilir. Bu 
istekler gecikmeksizin yerine getirilir. 

Komisyon, çalışmasını şubat ayı sonuna kadar tamamlar ve buna ilişkin raporunu izleyen ayın 
on beşine kadar meclis başkanlığına sunar. 

Konusu suç teşkil eden hususlarla ilgili olarak meclis başkanlığı tarafından yetkili mercilere 
suç duyurusunda bulunulur. 

Meclisin bilgi edinme ve denetim yolları 
MADDE 26.- Belediye meclisi, bilgi edinme ve denetim yetkisini faaliyet raporunu değerlen

dirme, denetim komisyonu, soru, genel görüşme ve gensoru yoluyla kullanır. 
Meclis üyeleri, meclis başkanlığına önerge vererek belediye işleriyle ilgili konularda sözlü 

veya yazılı soru sorabilir. Soru, belediye başkanı veya görevlendireceği kişi tarafından sözlü veya 
yazılı olarak cevaplandırılır. 

Meclis üyelerinin en az üçte biri, meclis başkanlığına istekte bulunarak, belediyenin işleriyle 
ilgili bir konuda mecliste genel görüşme açılmasını isteyebilir. Bu istek, meclis tarafından kabul 
edildiği takdirde gündeme alınır. 

Belediye başkanınca meclise sunulan bir önceki yıla ait faaliyet raporundaki açıklamalar, mec
lis üye tam sayısının dörtte üç çoğunluğuyla yeterli görülmezse, yetersizlik kararıyla görüşmeleri 
kapsayan tutanak, meclis başkan vekili tarafından mahallîn mülkî idare amirine gönderilir. 

Vali, dosyayı gerekçeli görüşüyle birlikte Danıştaya gönderir. 
Yetersizlik kararı, Danıştayca uygun görüldüğü takdirde belediye başkanı, başkanlıktan düşer. 

Meclis üye tam sayısının en az üçte biri oranındaki üyenin imzasıyla belediye başkanı hakkın
da gensoru önergesi verilebilir. Gensoru önergesi, meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyu 
ile gündeme alınır. 

Gensoru önergesinin karara bağlanmasında dördüncü fıkraya göre işlem yapılır. 
Başkan ve meclis üyelerinin görüşmelere katılamayacağı durumlar 
MADDE 27.- Belediye başkanı ve meclis üyeleri, münhasıran kendileri, ikinci derece dâhil kan 

ve kayın hısımları veya evlatlıkları ile ilgili işlerin görüşüldüğü meclis toplantılarına katılamazlar. 

Başkan ve meclis üyelerinin yükümlülükleri 
MADDE 28.- Belediye başkanı görevi süresince ve görevinin sona ermesinden itibaren üç yıl 

süreyle, meclis üyeleri ise görevleri süresince ve görevlerinin sona ermesinden itibaren iki yıl sürey
le, belediye ve bağlı kuruluşlarına karşı doğrudan doğruya veya dolaylı olarak taahhüde giremez, 
komisyonculuk ve temsilcilik yapamaz. 

Meclis üyeliğinin sona ermesi 
MADDE 29.- Meclis üyeliği, ölüm ve istifa durumunda kendiliğinden sona erer. Meclis 

üyeliğinden istifa dilekçesi belediye başkanlığına verilir ve başkan tarafından meclisin bilgisine 
sunulur. 

Özürsüz veya izinsiz olarak arka arkaya üç birleşim günü veya bir yıl içinde yapılan toplan
tıların yansına katılmayan üyenin üyeliğinin düşmesine, savunması alındıktan sonra üye tam 
sayısının salt çoğunluğuyla karar verilir. 
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Belediye meclisi üyeliğine seçilme yeterliğinin kaybedilmesi durumunda, valinin bildirmesi 
üzerine Danıştay tarafından üyeliğin düşmesine karar verilir. 

Meclisin feshi 

MADDE 30.- Belediye meclisi; 

a) Kendisine kanunla verilen görevleri süresi içinde yapmayı ihmal eder ve bu durum 
belediyeye ait işleri sekteye veya gecikmeye uğratırsa, 

b) Belediyeye verilen görevlerle ilgisi olmayan siyasî konularda karar alırsa, 

c) Üye tam sayısının yarıdan fazlası tutuklanırsa, 

İçişleri Bakanlığının bildirisi üzerine Danıştayın kararı ile feshedilir. 

İçişleri Bakanlığı gerekli gördüğü takdirde meclisin feshine dair bildiri ile birlikte karar verilin
ceye kadar meclis toplantılannın ertelenmesini de ister. Danıştay, bu hususu en geç bir ay içinde 
karara bağlar. 

Bu şekilde feshedilen meclisin yerine seçilen meclis, kalan süreyi tamamlar. 

Boşalan meclisin görevinin yerine getirilmesi 

MADDE 31.- Belediye meclisinin; 

a) Danıştay tarafından feshi veya meclis toplantılarının ertelenmesi, 

b) Meclis üye tam sayısının yarıdan fazlasının tutuklanması, 

c) Yedek üyelerin getirilmesinden sonra da meclis üye tam sayısının yarısından aşağı düşmesi, 

d) Geçici olarak görevden uzaklaştırılması, 

Hallerinde, meclis çalışabilir duruma gelinceye veya yeni meclis seçimi yapılıncaya kadar 
meclis görevi, belediye encümenin memur üyeleri tarafından yürütülür. 

Huzur ve izin hakkı 

MADDE 32.- Meclis üyelerine, meclis toplantılarına ve ihtisas komisyonları toplantılarına 
katıldıkları her gün için, 39 uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt 
ödeneğin günlük tutarının beşte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda 
huzur hakkı ödenir. Huzur hakkı ödenecek gün sayısı, 20 nci maddenin ikinci fıkrasında ve 24 ün
cü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen toplantı günü sayısından fazla olamaz. 

Meclis üyeleri hastalıkları süresince izinli sayılır. Ayrıca mazeretleri durumunda, bir yıl için
deki toplantı süresinin yarısını aşmamak şartıyla istekleri üzerine meclis tarafından izin 
verilebilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Belediye Encümeni 

Belediye encümeni 

MADDE 33.- Belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında; 

a) İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl 
kendi üyeleri arasından bir yıl için, gizli oyla seçeceği dört üye ile biri malî hizmetler birim amiri 
olmak üzere belediye başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği dört üyeden, 
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b) Diğer belediyelerde, belediye meclisin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için, gizli oyla 
seçeceği üç üye ile biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere belediye başkanının her yıl birim 
amirleri arasından seçeceği üç üyeden, 

Oluşur. 
Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda, belediye başkanının görevlendireceği başkan 

yardımcısı, encümene başkanlık eder. 
Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak, ilgili birim amirleri, belediye baş

kanı tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir. 
Encümeninin görev ve yetkileri 
MADDE 34.- Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Stratejik plan ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye mec

lisine görüş bildirmek, 
b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak, 
c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek, 
d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak, 
e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek, 
f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş milyar Türk Lirasına kadar, dava konusu 

olan belediye alacaklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek, 
g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi 

üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek, 
h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek. 

Encümen toplantısı 
MADDE 35.- Belediye encümeni, haftada birden az olmamak üzere önceden belirlenen gün ve 

saatte toplanır. Belediye başkanı acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir. 
Encümen üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar 

verir. Oyların eşitliği durumunda başkanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Çekimser oy kul
lanılamaz. 

Encümen gündemi belediye başkanı tarafından hazırlanır. Belediye başkanı tarafından havale 
edilmeyen konular encümende görüşülemez. 

Encümene havale edilen konular bir hafta içinde görüşülerek karara bağlanır. 
Alınan kararlar başkan ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Karara muhalif kalan

lar gerekçelerini de açıklar. 
Encümen başkan ve üyeleri, münhasıran kendileri, ikinci derece dâhil kan ve kayın hısımları, 

evlatlıkları ile ilgili işlerin görüşüldüğü encümen toplantılarına katılamazlar. 
Encümen üyelerine verilecek ödenek 
MADDE 36.- Belediye encümeni üyelerine, nüfusu 50.000' e kadar olan belediyelerde 3.000, 

nüfusu 50.000 ve üzerindeki belediyelerde 6.000 gösterge rakamının Devlet memurları için belir
lenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık brüt ödenek verilir. Encümenin 
memur üyelerine bu miktarın yarısı ödenir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Belediye Başkanı 

Belediye Başkanı 
MADDE 37.- Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsil

cisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir. 
Belediye başkanı, görevinin devamı süresince, siyasî partilerin il, ilçe ve belde teşkilâtının 

yönetim ve denetim organlannda görev alamaz; profesyonel spor klüplerinin başkanlığını yapamaz 
ve yönetiminde bulunamaz. 

Belediye başkanının görev ve yetkileri 
MADDE 38.- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin 
hak ve menfaatlerini korumak, 

b) Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini 
oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin perfor
mans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporlan 
meclise sunmak, 

c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde 
temsil etmek veya vekil tayin etmek, 

d) Meclise ve encümene başkanlık etmek, 
e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallannı idare etmek, 
f) Belediyenin gelir ve alacaklannı takip ve tahsil etmek, 
g) Yetkili organlann karannı almak şartıyla sözleşme yapmak, 
h) Meclis ve encümen kararlannı uygulamak, 
i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek, 
j) Belediye personelini atamak, 
k) Belediye ve bağlı kuruluşlan ile işletmelerini denetlemek, 
1) Şartsız bağışlan kabul etmek, 
m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak, 

n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için aynlan ödeneği kullanmak, 
o) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni karannı gerek

tirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 
Belediye başkanının özlük hakları 
MADDE 39.- Belediye başkanına nüfusu; 
a) 5.000'e kadar olan beldelerde 40.000, 
b) 5.001'den 10.000'e kadar olan beldelerde 50.000, 

c) 10.001'den 50.000'e kadar olan beldelerde 70.000, 
d) 50.00l'den 100.000'e kadar olan beldelerde 90.000, 
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e) 100.001'den 250.000'e kadar olan beldelerde 110.000, 
f) 250.001'den 500.000'e kadar olan beldelerde 130.000, 
g) 500.001'den 1.000.000'a kadar olan beldelerde 150.000, 
h) 1.000.001'den 2.000.000'a kadar olan beldelerde 170.000, 
i) 2.000.00l'den fazla olan beldelerde 200.000, 
Gösterge rakamının Devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu 

bulunacak miktarda aylık brüt ödenek ödenir. 

Belediye başkanının görevli, izinli ve hasta bulunduğu sürelerde ödeneği kesilmez. 
Belediye başkanlığı yapmış olanların, personel kanunlarına tâbi bir kadroya atanmaları halin

de belediye başkanlığında geçen süreleri memuriyette geçmiş sayılır. 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca Devlet memurları ile bakmakla yükümlü bulun

dukları için uygulanan sosyal hak ve yardımlar, aynı esas ve usullere göre belediye başkanları ile 
bakmakla yükümlü bulundukları için de uygulanır. 

Başkan vekili 
MADDE 40.- Belediye başkanı, izin ve hastalık nedeniyle veya görevli olarak görevden ayrıl

ması hallerinde bu süre içinde kendisine vekâlet etmek üzere belediye meclisi üyeleri arasından 
birini başkan vekili olarak görevlendirir. 

Başkan vekili, başkanın yetkilerine sahiptir. 
Başkan vekiline, görev süresince başkana ödenen aylık net ödeneğin gün hesabı üzerinden 

ödenek verilir. 
Stratejik plan ve çalışma programı 
MADDE 41.- Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içerisin

de; kalkınma planı ve çevre düzeni planına uygun olarak, alt yapı, ulaşım, çevre, imar, katı atık, 
doğal afetler, kültürel mirasın korunması ve diğer hizmetlere ilişkin stratejik plan ve ilgili olduğu 
yıl başından önce de bu planın yıllık dilimlerini oluşturmak üzere çalışma programını hazırlayıp 
belediye meclisine sunar. 

Stratejik plan, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin 
görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. 

Nüfusu 30.000'in altında olan belediyelerde stratejik plan yapılması zorunlu değildir. 

Yıllık çalışma programı, bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde büt
çeden önce görüşülerek kabul edilir. 

Yetki devri 
MADDE 42.- Belediye başkanı, görev ve yetkilerinden bir kısmını uygun gördüğü takdirde, 

yöneticilik sıfatı bulunan belediye görevlilerine devredebilir. 
İhtilaf hali 
MADDE 43.- Belediye başkanının kendisinin, birinci ve ikinci derecedeki kan ve kayın hısım

larının, evlatlıklannm, belediye ile ihtilaflı olduğu durumlarda dava açılması ve bu davada 
belediyenin temsili, meclis birinci başkan vekili, bulunmadığı takdirde ikinci başkan vekili veya 
bunların yetkilendireceği kişiler tarafından yerine getirilir. 
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Belediye başkanlığının sona ermesi 
MADDE 44.- Belediye başkanlığı, ölüm ve istifa hallerinde kendiliğinden sona erer. 
Belediye başkanının; 
a) Mazeretsiz ve kesintisiz olarak yirmi günden fazla görevini terk etmesi ve bu durumun 

mahallîn mülkî idare amiri tarafından belirlenmesi, 
b) Seçilme yeterliğini kaybetmesi, 
c) Görevini sürdürmesine engel bir hastalık veya sakatlık durumunun yetkili sağlık kuruluşu 

raporuyla belgelenmesi, 
d) Meclisin feshine neden olan eylem ve işlemlere katılması, 

Hallerinden birinin meydana gelmesi durumunda İçişleri Bakanlığının başvurusu üzerine 
Danıştay kararıyla başkanlık sıfatı sona erer. 

Belediye başkanlığının boşalması 
MADDE 45.- Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması durumunda, vali tarafın

dan belediye meclisinin on gün içinde toplanması sağlanır. Meclis, birinci başkan vekilinin, onun 
bulunmaması durumunda ikinci başkan vekilinin, onun da bulunmaması durumunda en yaşlı üyenin 
başkanlığında toplanarak; 

a) Belediye başkanlığının boşalması veya seçim dönemini aşacak biçimde kamu hizmetinden 
yasaklanma cezasının verilmiş olması durumunda bir başkan, 

b) Başkanın görevden uzaklaştırılması, tutuklanması veya seçim dönemini aşmayacak biçim
de kamu hizmetinden yasaklama cezası alması durumunda bir başkan vekili, 

Seçer. 

Belediye başkanı veya başkan vekili belediye meclis üyeleri arasından ve gizli oyla seçilir. İlk 
iki oylamada üye tam sayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu 
aranır. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dör
düncü oylama yapılır. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, belediye başkanı veya başkan vekili 
seçilmiş olur. Oyların eşitliği durumunda kur'a çekilir. 

Birinci fıkranın (b) bendi uyarınca başkan vekili seçildikten sonra, belediye başkanlığının (a) 
bendinde belirtilen nedenlerle boşalması durumunda bu maddeye göre belediye başkanı seçilir. 

Yeni seçilen belediye başkanının görev süresi, yerine seçildiği başkanın görev süresi ile sınır
lıdır. Başkan vekili, yeni başkan seçilinceye veya görevden uzaklaştırılmış ya da tutuklanmış olan 
başkan göreve dönünceye kadar görev yapar. 

Belediye başkanı veya başkan vekili seçilinceye kadar belediye başkanlığı görevi, meclis birin
ci başkan vekili, bulunmaması durumunda ikinci başkan vekili, onun da bulunmaması durumunda 
vali tarafından görevlendirilecek bir kamu görevlisi tarafından yürütülür. 

Belediye başkanı veya başkan vekili seçimi en geç on beş gün içinde tamamlanmadığı takdir
de belediye meclisinin feshine ilişkin hükümler uygulanır. 

Belediye başkanı görevlendirilmesi 
MADDE 46.- Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması ve yeni belediye başkanı 

veya başkan vekili seçiminin yapılamaması durumunda, seçim yapılıncaya kadar, belediye başkan-
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lığına büyükşehir ve il belediyelerinde İçişleri Bakanı, diğer belediyelerde vali tarafından görevlen
dirme yapılır. Görevlendirilecek kişinin belediye başkanı seçilme yeterliğine sahip olması şarttır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Organlara İlişkin Ortak Hükümler 

Görevden uzaklaştırma 
MADDE 47.- Görevleriyle ilgili bir suç nedeniyle haklarında soruşturma veya kovuşturma 

açılan belediye organları veya bu organlann üyeleri, geçici bir önlem olarak kesin hükme kadar 
görevden uzaklaştırılabilir. 

Görevden uzaklaştırma önlemi iki ayda bir gözden geçirilir. Devamında kamu yararı bakımın
dan yarar görülmeyen görevden uzaklaştırma önlemi kaldırılır. 

Soruşturma veya kovuşturma sebebiyle görevden uzaklaştırılan belediye organları veya bu or
ganların üyeleri hakkında; 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hak
kında Kanuna göre soruşturma izni verilmemesi, takipsizlik, kamu davasının düşmesi veya beraat 
kararı verilmesi, davanın genel af ile ortadan kaldırılması veya görevden düşürülmeyi gerektir
meyen bir suçla mahkûm olunması durumunda görevden uzaklaştırma önlemi kaldırılır, 

Görevden uzaklaştırılan belediye başkanına, görevden uzak kaldığı sürece aylık ödeneğinin üç
te ikisi ödenir ve bu süre içinde diğer sosyal hak ve yardımlardan yararlanmaya devam eder. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Belediye Teşkilâtı 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Belediye Teşkilâtı ve Personeli 
Belediye teşkilâtı 
MADDE 48.- Belediye teşkilâtı, norm kadroya uygun olarak yazı işleri, malî hizmetler, fen iş

leri ve zabıta birimlerinden oluşur. 

Beldenin nüfusu, fizikî ve coğrafî yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme 
potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro sistemine uygun olarak gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, 
insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurul
ması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur. 

Norm kadro ve personel istihdamı 
MADDE 49.- Norm kadro ilke ve standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı 

tarafından müştereken belirlenir. Bu ilke ve standartlar çerçevesinde norm kadro çalışmasını 
belediye yapar veya yaptırır. 

Belediye personeli, belediye başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kad
rolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur. 

Belediyede, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, sosyal ve 
ekonomi, kültür ve sanat, bilişim ve iletişim, planlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danış
manlık alanlarında tabip, uzman tabip, veteriner, avukat, mühendis, çözümleyici ve programcı, 
mimar, ebe, hemşire, teknisyen, tekniker gibi ihtiyaç duyulan uzman ve teknik personel, süreleri 
seçim döneminin bitiminden itibaren otuz günü geçmemek üzere, sözleşme ile çalıştırılabilir. Bu 
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şekilde sözleşmeli olarak çalıştırılacakların, yürütecekleri hizmetlere ilişkin nitelikleri taşımaları 
şarttır. Sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama 
yapılamaz. 

Üçüncü fıkra uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edileceklerin ücret miktarı, yıllan bütçe 
kanunlannda belirlenecek ücret tavanını aşmamak üzere, Bakanlar Kurulunca belirlenen sınırlar 
içerisinde belediye meclisi tarafından kararlaştınlır. Bu şekilde çalıştınlacaklara her ne ad altında 
olursa olsun sözleşme ücreti dışında herhangi bir ödeme yapılamaz ve ücret mahiyetinde ayni ya da 
nakdi menfaat temin edilemez. Söz konusu personel hakkında bu Kanunda hüküm bulunmayan 
hususlarda, vize hariç 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına 
göre istihdam edilenler hakkındaki hükümler uygulanır. 

Kamu kurum ve kuruluşlannda istihdam edilen memurlar, belediye başkanının talebi, ken
dilerinin ve kurumlannın muvafakatiyle görevlendirme süreleri seçim döneminin bitiminden 
itibaren otuz günü geçmemek üzere, belediyelerin birim müdürü ve üstü yönetici kadrolannda 
görevlendirilebilirler. Bu şekilde görevlendirmelerde Devlet Memurlan Kanununun 68 inci mad
desinin (B) fıkrasında öngörülen şartlar dikkate alınır. Belediyelerde bu şekilde istihdam edilen per
sonel kurumlanndan izinli sayılırlar. Bu personelin görevlendirildikleri süre zarfındaki, görevlen
dirildikleri kadroya ait her türlü mali haklan ile kurumlan tarafından karşılanması gereken sosyal 
güvenlik ve benzeri diğer haklan belediye tarafından ödenir. İzinli olduklan müddet, terfi ve emek
liliklerinde hesaba katılır ve terfi haklarını kazananlar başkaca bir işleme lüzum kalmaksızın terfi 
ettirilirler. Bu şekilde görevlendirilenler, görevlendirme süresinin sona ermesinden itibaren on beş 
gün içerisinde yazılı olarak kurumlanna başvurmalan halinde en geç bir ay içerisinde kadrolanna, 
kadrolan kaldınlmış veya zorunlu sebeplerle kadrolanna atama yapılmış ise durumlanna uygun bir 
kadroya atanırlar. 

Belediye başkanı zorunlu gördüğü takdirde, belediye meclisinin görev süresini aşmamak ve 
başkan yardımcısı kadro sayısının yansını geçmemek şartıyla, boş olan başkan yardımcısı kad
rolanna belediye meclisi üyeleri arasından görevlendirme yapabilir. Bu şekilde görevlendirilen 
meclis üyelerine belediye başkanına verilen ödeneğin yansını aşmamak üzere belediye meclisi 
tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir. Bu şekilde görevlendirme, memuriyete geçiş, sözleş
meli veya işçi statüsünde çalışma dahil ilgililer açısından herhangi bir hak teşkil etmez. 

Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı 
Vergi Usul Kanununda belirlenen yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak mik-
tann yüzde 30'unu aşamaz. Nüfusu 10.000'in altında olan belediyelerde bu oran yüzde 40 olarak uy
gulanır. Yıl içerisinde aylık ve ücretlerde beklenmedik bir artışın meydana gelmesi sonucunda per
sonel giderlerinin söz konusu oranlan aşması durumunda, cari yıl ve izleyen yıllarda personel gider
leri bu oranlann altına ininceye kadar yeni personel alımı yapılamaz. Yeni personel alımı nedeniy
le bu oranın aşılması sebebiyle oluşacak kamu zaran, zarann oluştuğu tarihten itibaren hesap
lanacak kanuni faiziyle birlikte belediye başkanından tahsil edilir. 

Sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar hariç belediye memurlanna, başarı durumlanna göre 
toplam memur sayısının % 10* unu ve Devlet memurlanna uygulanan aylık katsayının 20.000 gös
terge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktan geçmemek üzere encümen karanyla yılda en faz
la iki kez ikramiye ödenebilir. 
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Personel devri 

MADDE 50.- Bu Kanunun 8 inci ve 11 inci maddeleri uyarınca tüzel kişiliği kaldırılan 
belediyelerin kadroları ve personeli; katılma halinde katıldıkları belediyeye, köye dönüştürülme 
halinde ilgili il özel idaresine devredilir. Devredilen personelden kadro ve görev unvanları değiş
meyenler, aynı unvanlı kadrolara atanmış sayılırlar. Devredilen personelden durumlarına uygun boş 
kadro olmayanların veya mevcut kadro unvanı ile atamaları yapılamayanların kadro unvanları üç ay 
içerisinde İçişleri Bakanlığınca aynı sınıf içerisinde kalmak kaydıyla değiştirilir. Bu değişiklikten 
itibaren bir ay içerisinde ilgililerin durumlarına uygun kadrolara atamaları yapılır. Söz konusu per
sonel, atama işlemleri yapılıncaya kadar, devredildikleri belediye veya il özel idaresince ihtiyaç 
duyulan işlerde görevlendirilebilirler. Bunlar yeni bir kadroya atanıncaya kadar, eski kadrolanna ait 
aylık, ücret, ek gösterge, her türlü zam ve tazminattan ile diğer mali haklannı devredildikleri 
belediye veya il özel idaresinden almaya devam ederler. Devredilen personelden memur statüsünde 
görev yapanlann, atandıkları yeni kadrolannın aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlan ile 
diğer mali haklan toplamının net tutannın, eski kadrolanna bağlı olarak en son ayda almakta olduk-
lan aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlan ile diğer mali haklan toplamı net tutanndan az 
olması halinde aradaki fark giderilinceye kadar atandıkları kadrolarda kaldıkları sürece herhangi bir 
kesintiye tâbi olmaksızın tazminat olarak ödenir. 

Tüzel kişiliği kaldınlan belediyelerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 üncü 
maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilen sözleşmeli personelin pozisyonlan, avukat unvanlı 
pozisyonlar hariç olmak üzere, başka bir işleme gerek kalmaksızın devredildikleri belediye veya il 
özel idaresi adına vize edilmiş sayılır. 

Tüzel kişiliği kaldırılan belediyelerde geçici iş pozisyonlannda görev yapan personel, aynı 
statüde pozisyonlanyla birlikte ilgili belediye veya il özel idaresine devredilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Belediye Zabıtası, İtfaiye ve Acil Durum Planlaması 

Zabıtanın görev ve yetkileri 

MADDE 51.- Belediye zabıtası, beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla 
görevli olup bu amaçla, belediye karar organlan tarafından alınan ve belediye zabıtası tarafından 
yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen 
ceza ve diğer yaptırımları uygular. 

Görevini yaparken zabıtaya karşı gelenler, Devlet memuruna karşı gelenler gibi cezalandırılır. 

Belediye zabıta teşkilâtının çalışma usul ve esasları, çalışanlann görev ve yetkileri, memurluğa 
alınması için taşımalan gereken nitelikler, alacaklan meslek içi eğitim, görevde yükselme, meslek
ten çıkanlma, giyecekleri kıyafet ve savunma amaçlı olarak kullanacaktan aletler ile zabıta teş
kilâtında hizmet gereklerine göre oluşturulacak birimler, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkanlacak 
yönetmelikle düzenlenir. Belediye, bu yönetmeliğe aykın olmamak üzere ek düzenlemeler 
yapabilir. 

Belediye zabıta teşkilâtında büro hizmetlerinde çalışanlar hariç, zabıta hizmetlerinde çalışan
lara fazla mesai karşılığı olarak yılı bütçe kanununda belirlenen üst sının aşmamak kaydıyla fazla 
çalışma ücreti ödenebilir. 
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İtfaiye 
MADDE 52.- İtfaiye teşkilâtının çalışma usul ve esaslan, çalışanların görev ve yetkileri, 

memurluğa alınması için taşımaları gereken nitelikler, alacakları meslek içi eğitim, görevde yüksel
me, meslekten çıkarılma, giyecekleri kıyafet ve savunma amaçlı olarak kullanacakları aletler ile it
faiye teşkilâtında hizmet gereklerine göre oluşturulacak birimler, İçişleri Bakanlığı tarafından 
çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Belediye bu yönetmeliğe aykırı olmamak üzere ek düzen
lemeler yapabilir. 

Belediye itfaiye teşkilâtında büro hizmetlerinde çalışanlar hariç, fiilen yangın söndürme hiz
metlerinde çalışanlara fazla mesai karşılığı olarak yılı bütçe kanununda belirlenen üst sınırı aş
mamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenebilir. 

Acil durum planlaması 
MADDE 53.- Belediye; yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak 

veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla beldenin özelliklerini de dikkate alarak gerekli afet ve 
acil durum planlarını yapar, ekip ve donanımı hazırlar. 

Acil durum planlarının hazırlanmasında varsa il ölçeğindeki diğer acil durum planlarıyla da 
koordinasyon sağlanır ve ilgili bakanlık, kamu kuruluşları, meslek teşekkülleriyle üniversitelerin ve 
diğer mahallî idarelerin görüşleri alınır. 

Planlar doğrultusunda halkın eğitimi için gerekli önlemler alınarak ikinci fıkrada sayılan 
idareler, kurumlar ve örgütlerle ortak programlar yapılabilir. 

Belediye, belediye sınırlan dışında yangın ve doğal afetler meydana gelmesi durumunda, bu 
bölgelere gerekli yardım ve destek sağlayabilir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Belediyelerin Denetimi 

Denetimin amacı 
MADDE 54.- Belediyelerin denetimi; faaliyet ve işlemlerinde hataların önlenmesine yardımcı 

olmak, çalışanların ve belediye teşkilâtının gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, 
güvenilir ve tutarlı duruma gelmesine rehberlik etmek amacıyla; hizmetlerin süreç ve sonuçlarını 
mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına 
göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, 
elde edilen sonuçları rapor hâline getirerek ilgililere duyurmaktır. 

Denetimin kapsamı ve türleri 
MADDE 55.- Belediyelerde iç ve dış denetim yapılır. Denetim, iş ve işlemlerin hukuka uygun

luk, malî ve performans denetimini kapsar. 
İç ve dış denetim 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre 

yapılır. 

Ayrıca, belediyenin malî işlemler dışında kalan diğer idarî işlemleri, idarenin bütünlüğüne ve 
kalkınma planı ve stratejilerine uygunluğu açısından İçişleri Bakanlığı, belediye başkanı veya 
görevlendireceği elemanlar tarafından da denetlenir. 

Belediyelere bağlı kuruluş ve işletmeler de yukarıdaki esaslara göre denetlenir. 
Denetime ilişkin sonuçlar kamuoyuna açıklanır ve meclisin bilgisine sunulur. 
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Faaliyet raporu 
MADDE 56.- Belediye başkanı, Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci mad

desinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plan ve performans hedeflerine göre 
yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile 
meydana gelen sapmalann nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet 
raporunu hazırlar. Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin 
söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir. 

Faaliyet raporu mart ayı toplantısında belediye başkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir 
örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır. 

Hizmetlerde aksama 
MADDE 57.- Belediye hizmetlerinin ciddî bir biçimde aksatıldığının ve bu durumun halkın 

sağlık, huzur ve esenliğini hayatî derecede olumsuz etkilediğinin ilgili bakanlığın talebi üzerine yet
kili sulh hukuk hâkimi tarafından belirlenmesi durumunda; 

İçişleri Bakanlığı; 

a) Hizmetlerde meydana gelen aksamanın giderilmesini, hizmetin özelliğine göre makul bir 
süre vererek belediyeden ister. 

b) Aksama giderilemezse, söz konusu hizmetin yerine getirilmesini o ilin valisinden ister. Bu 
durumda, vali, aksaklığı öncelikle belediyenin araç, gereç, personel ve diğer kaynaklarıyla giderir. 
Mümkün olmadığı takdirde diğer kamu kurum ve kuruluşlarının imkânlarını da kullanabilir. Ortaya 
çıkacak maliyet vali tarafından İller Bankasına bildirilir ve İller Bankasınca o belediyenin müteakip 
ay genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden belediyeye ayrılan paydan valilik emrine 
gönderilir. 

Denetimle ilgili diğer hükümler 
MADDE 58.- Denetimin yapılması ve faaliyet raporunun hazırlanması hususunda bu Kanun

da hüküm bulunmayan durumlarda 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile diğer 
kanunların ilgili hükümleri uygulanır. 

BEŞİNCİ KISIM 
Malî Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Belediyenin Gelir ve Giderleri 

Belediyenin gelirleri 

MADDE 59.- Belediyenin gelirleri şunlardır: 

a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma paylan, 

b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay, 

c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler, 
d) Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek 

gelirler, 

e) Belediye meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler, 
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f) Faiz ve ceza gelirleri, 
g) Bağışlar, 
h) Her türlü girişim, iştirak ve faaliyetler karşılığı sağlanacak gelirler, 
i) Diğer gelirler. 

Belediyenin giderleri 
MADDE 60.- Belediyenin giderleri şunlardır: 
a) Belediyenin hizmet binaları ve tesislerinin temini, bakımı ve onarımı için yapılan giderler, 
b) Belediyenin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, 

huzur hakkı, yolluklar, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler, 
c) Her türlü alt yapı, yapım, onarım ve bakım giderleri, 
d) Vergi, resim, harç, katılma payı, hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip 

ve tahsili için yapılacak giderler, 
e) Belediye zabıta ve itfaiye hizmetleri ile diğer görev ve hizmetlerin yürütülmesi için 

yapılacak giderler, 

f) Belediyenin kuruluşuna katıldığı şirket, kuruluş ve katıldığı birliklerle ilgili ortaklık payı ve 
üyelik aidatı giderleri, 

g) Mezarlıkların tesisi, korunması ve bakımına ilişkin giderler, 
h) Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ödemeler ile sigorta giderleri, 

i) Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar, 

j) Dava takip ve icra giderleri, 

k) Temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri, 
1) Avukatlık, danışmanlık ve denetim hizmetleri karşılığı yapılacak ödemeler, 
m) Yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel kesim ile sivil toplum örgütleriyle birlikte yapılan ortak 

hizmetler ve proje giderleri, 
n) Sosyo-kültürel ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler, 

o) Belediye hizmetleriyle ilgili olarak yapılan kamuoyu yoklaması ve araştırması giderleri, 
p) Kanunla verilen görevler ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılan diğer giderler, 
r) Şartlı bağışlarla ilgili yapılacak harcamalar, 
s) İmar düzenleme giderleri, 
t) Her türlü proje giderleri. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Belediye Bütçesi 

Belediye bütçesi 
MADDE 61.- Belediyenin stratejik planına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl 

ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin toplanmasına ve har
camaların yapılmasına izin verir. 

Bütçeye ayrıntılı harcama programlan ile finansman programları eklenir. 
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Bütçe yılı Devlet malî yılı ile aynıdır. 
Bütçe dışı harcama yapılamaz. 
Belediye başkanı ve harcama yetkisi verilen diğer görevliler, bütçe ödeneklerinin verimli, 

tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur. 

Bütçenin hazırlanması ve kabulü 
MADDE 62.- Belediye başkanı tarafından hazırlanan bütçe tasarısı eylül ayının birinci günün

den önce encümene sunulur ve İçişleri Bakanlığına gönderilir. İçişleri Bakanlığı belediye bütçe tah
minlerini konsolide eder ve Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyannca merkezi yönetim 
bütçe tasarısına eklenmek üzere eylül ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına bildirir. Encümen, büt
çeyi inceleyerek görüşüyle birlikte kasım ayının birinci gününden önce belediye meclisine sunar. 

Meclis bütçe tasarısını yılbaşından önce, aynen veya değiştirerek kabul eder. Ancak, meclis 
bütçe denkliğini bozacak biçimde gider artıncı ve gelir azaltıcı değişiklikler yapamaz. Kabul edilen 
bütçe, mali yılbaşından itibaren yürürlüğe girer. 

Harcama yetkilisi 
MADDE 63.- Belediye bütçesiyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst 

yöneticisi harcama yetkilisidir. 
Kesin hesap 
MADDE 64.- Her yıl bütçesinin kesin hesabı, belediye başkanı tarafından hesap döneminin 

bitiminden sonra mart ayı içinde encümene sunulur. Kesin hesap belediye meclisinin mayıs ayı top
lantısında görüşülerek karara bağlanır. 

Kesin hesabın görüşülmesi ve kesinleşmesinde, bütçeye ilişkin hükümler uygulanır. 
Bütçe sistemi 
MADDE 65.- Belediye bütçesi ile muhasebe işlemlerine ilişkin esas ve usuller Maliye Bakan

lığının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 
Geçmiş yıl bütçesinin devamı 
MADDE 66.- Herhangi bir nedenle yeni yıl bütçesi kesinleşmemiş ise yeni bütçenin kesinleş

mesine kadar geçen yıl bütçesi uygulanır. 
Bütçenin kabulüne kadar yapılan işlemler yeni yıl bütçesine göre yapılmış sayılır. 
Gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri 
MADDE 67.- Belediyede belediye meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın 

karan ile park, bahçe ve havuz bakımı; araç kiralama, kontrollük, temizlik ve yemek hizmetleri; 
araç, bilgisayar, faks, fotokopi ve diğer teknolojik ürünlerin bakım ve onanm işleri süresi ilk mahal
lî idareler genel seçimlerini izleyen üçüncü ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü 
şahıslara gördürülebilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Borçlanma ve İktisadî Girişimler 

Borçlanma 
MADDE 68.- Belediye, görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla 

aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre borçlanma yapabilir ve tahvil ihraç edebilir. 
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a) Dış borçlanma, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkın
da Kanun hükümleri çerçevesinde sadece belediyenin yatırım programında yer alan projelerinin 
finansmanı amacıyla yapılabilir. 

b) İller Bankasından yatırım kredisi ve nakit kredi kullanan belediye, ödeme planını bu ban
kaya sunmak zorundadır. İller Bankası hazırlanan geri ödeme planını yeterli görmediği belediyenin 
kredi isteklerini reddeder. 

c) Tahvil ihracı yatırım programında yer alan projelerin finansmanı için ilgili mevzuat hüküm
leri uyarınca yapılır. 

d) Belediye ve bağlı kuruluşlarının bir yıl içerisinde yapacakları toplam borç kullanımı, en son 
kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının Vergi Usul Kanununda belirlenen yeniden değerleme oranıy
la artırılan miktarının % 10'unu geçemez. Bir belediyenin bu oranın iki katma kadar borçlanabil
mesi Bakanlar Kurulunun iznine tâbidir. Belediyenin yatırım programında yer alan projelerin 
finansmanı için İller Bankasından yapılan borçlanmalar ile toplu taşıma ve diğer ulaşım projeleri, 
içme ve kullanma suyu temini, atık su uzaklaştırma ve arıtma projelerinin finansmanı için yapılan 
borçlanmalar, söz konusu borçlanma sınırlamasına tâbi değildir. 

Yukarıda belirtilen usul ve esaslara aykırı olarak borçlanan belediye yetkilileri hakkında, fiil
leri daha ağır bir cezayı gerektirmeyen durumlarda Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesi hüküm
leri uygulanır. 

Belediye, borçlanmayla ilgili olarak Hazine Müsteşarlığı tarafından istenen bilgileri düzenli 
olarak göndermekle yükümlüdür. 

Arsa ve konut üretimi 
MADDE 69.- Belediye; düzenli kentleşmeyi sağlamak, beldenin konut, sanayi ve ticaret alanı 

ihtiyacını karşılamak amacıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde, özel kanunlarına göre 
korunması gerekli yerler ile tarım arazileri hariç imarlı ve alt yapılı arsalar üretmek, konut, toplu 
konut yapmak, satmak, kiralamak ve bu amaçlarla arazi satın almak, kamulaştırma yapmak, bu ar
saları bireylere ve kooperatiflere satmak, takas etmek, bu konuda ilgili diğer kamu kurum ve 
kuruluşları ve bankalarla işbirliği yapmak ve gerektiğinde onlarla ortak projeler gerçekleştirmek 
yetkisine sahiptir. 

Belediye, bu amaçla bütçesinden gerekli parayı ayırmak suretiyle işletme tesis edebilir. 
Üretilen arsa ve konutların satışı, açıklık ve rekabet ilkesine uygun olarak yapılır. Ancak, o 

belediye ve mücavir alan sınırlan içinde kendisine, eşine veya 18 yaşından küçük çocuklanna ait 
konuru olmayan dar gelirli kişilere, özürlülere, afete maruz kalanlara, sanayi bölgelerinden nak
ledileceklere ve üyelerinin tamamı bu durumda olan kooperatiflere, bedeli 2942 sayılı Kamulaştır
ma Kanunu hükümlerine göre oluşturulan takdir komisyonu tarafından belirlenecek tutardan aşağı 
olmamak üzere arsa tahsisi yapılabilir. Durumları 775 sayılı Gecekondu Kanununun 25 inci mad
desine uyan kimselere de bu maddeye göre arsa ve konut sağlanabilir. 

Bu maddenin uygulama esasları, İçişleri Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafın
dan müştereken hazırlanacak çerçeve yönetmeliğe uygun olarak belediye meclisleri tarafından 
çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

Şirket kurulması 
MADDE 70.- Belediye kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belir

tilen usullere göre şirket kurabilir. 
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İşletme tesisi 
MADDE 71.- Belediye, özel gelir ve gideri bulunan hizmetlerini İçişleri Bakanlığının izniyle 

bütçe içinde işletme kurarak yapabilir. 
Borç ve alacakların takas ve mahsubu 
MADDE 72.- 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında 

Kanun kapsamındaki Hazine alacakları hariç olmak üzere Belediyenin, genel bütçeli kuruluşlardan, 
sosyal güvenlik kuruluşlarından, mahalli idarelerden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından olan 
özel hukuk ve kamu hukukuna tâbi alacak ve borçlan takas ve mahsup edilir. Bu amaçla kurum ve 
kuruluşlann bütçelerine yeterli ve gerekli ödenek konur. 

Bu madde gereğince yapılacak takas ve mahsup işlemlerine ilişkin esas ve usuller, İçişleri 
Bakanlığının olumlu görüşü alınarak, Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle 
düzenlenir. 

ALTINCI KISIM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı 
MADDE 73.- Büyükşehir belediyeleri, büyükşehir belediyeleri sınırları içindeki ilçe ve ilk 

kademe belediyeleri ve il belediyeleri ile nüfusu 50.000'in üzerindeki belediyeler; kentin gelişimine 
uygun olarak eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek; konut alanları, sanayi ve 
ticaret alanları, teknoloji parklan ve sosyal donatılar oluşturmak, deprem riskine karşı tedbirler al
mak veya kentin tarihî ve kültürel dokusunu korumak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim 
projeleri uygulayabilir. 

Kentsel dönüşüm ve gelişim projelerine konu olacak alanlar, meclis üye tam sayısının salt 
çoğunluğunun kararı ile ilân edilir. 

Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarında yıkılarak yeniden yapılacak münferit yapılarda 
ilgili resim ve harçların dörtte biri alınır. 

Bir yerin kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak ilân edilebilmesi için; o yerin belediye 
veya mücavir alan sınırları içerisinde bulunması ve en az elli bin metrekare olması şarttır. 

Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlannda bulunan yapılann boşaltılması, yıkımı ve 
kamulaştırmasında anlaşma yolu esastır. Kentsel dönüşüm ve gelişim projesi kapsamında bulunan 
mülk sahipleri tarafından açılacak davalar, mahkemelerde öncelikle görüşülür ve üç ay içerisinde 
karara bağlanır. 

Yurt dışı ilişkileri 
MADDE 74.- Belediye, belediye meclisinin kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili konular

da faaliyet gösteren uluslararası teşekkül ve organizasyonlara, kurucu üye veya üye olabilir. 
Belediye, bu teşekkül, organizasyon ve yabancı mahallî idarelerle ortak faaliyet ve hizmet 

projeleri gerçekleştirebilir veya kardeş kent ilişkisi kurabilir. 
Birinci ve ikinci fıkra gereğince yapılacak faaliyetlerin, dış politikaya ve uluslararası anlaş

malara uygun olarak yürütülmesi ve önceden İçişleri Bakanlığının izninin alınması zorunludur. 
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Diğer kuruluşlarla ilişkiler 
MADDE 75.- Belediye, belediye meclisinin karan üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak 

görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda; 

a) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya 
bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla 
gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu 
mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır. 

b) Merkezî idareye ait asli görev hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli aynî ihtiyaç
ları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir. 

c) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar 
Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu kap
samına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. 

d) Kendilerine ait taşınmaz malları, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya 
bedelsiz olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmi beş yılı geç
memek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, 
tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esas
lara göre yeniden tahsis mümkündür. 

Kamu kurum ve kuruluşlarına belediyeler, bağlı kuruluşları ve belediye şirketlerince devir 
veya tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz. 

Kent konseyi 

MADDE 76.- Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliş
tirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal 
yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim 
ilkelerini hayata geçirmeye çalışır. 

Belediyeler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, varsa 
üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve 
mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluşan kent konseyinin faaliyet
lerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar. 

Kent konseyinde oluşturulan görüşler belediye meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak 
değerlendirilir. 

Belediye hizmetlerine gönüllü katılım 
MADDE 77.- Belediye; sağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yardım, kütüphane, park, 

trafik ve kültür hizmetleriyle, yaşlılara, kadın ve çocuklara, özürlülere, yoksul ve düşkünlere 
yönelik hizmetlerin yapılmasında beldede dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, 
tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygular. 

Gönüllülerin nitelikleri ve çalıştırılmalarına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı tarafından 
çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

Yazışma 

MADDE 78.- Belediye, kamu kurum ve kuruluşlarıyla doğrudan yazışabilir. 
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Belediye tasarrufundaki yerler 
MADDE 79.- Diğer kanunlarla getirilen hükümler saklı kalmak üzere, mezarlıklar ile belediye 

sınırlan içinde bulunan ve sahipsiz arazi niteliğinde olan seyrangâh, harman yeri, koruluk, dinlen
me yerleri, meydanlar, bataklık, çöp döküm sahaları, yıkılmış kale ve kulelerin arsaları ve enkazı ve 
benzeri yerler belediyenin tasarrufundadır. 

Belediye tarafından deniz, nehir ve gölden doldurma suretiyle kazanılan alanlar, Kıyı Kanunu 
ve ilgili mevzuata uygun olarak kullanılmak şartıyla Maliye Bakanlığı tarafından belediyelerin, 
büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerinin tasarrufuna bırakılır. 

Şehirlerarası özel otobüs terminali işletmesi 
MADDE 80.- Belediye sınırlan ve mücavir alanlan içerisinde, kara yolu ile yolcu taşıma hak

kına sahip gerçek ve tüzel kişilerin şehirlerarası otobüs terminali kurmalanna ve işletmelerine var
sa nazım imar planı ve şehrin ana ulaşım planına uygun olmak kaydıyla belediye tarafından izin 
verilebilir. Bu yetki büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi tarafından kullanılır. 

Ad verme, tanıtıcı amblem ve flama 
MADDE 81.- Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesine; beldeyi 

tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararlar belediye meclisinin üye tam 
sayısının salt çoğunluğunun karan ile verilir. Bunlann değiştirilmesine ilişkin kararlar, meclis üye 
tamsayısının üçte iki çoğunluğunun karan ve mülkî idare amirinin onayı ile olur. 

Avukatlık ücretinin dağıtımı 
MADDE 82.- Belediye lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle hükme bağlanarak 

karşı taraftan tahsil olunan vekalet ücretlerinin;kadroya bağlı olarak çalışan avukatlara ve hukuk 
servisinde fiilen görev yapan memurlara dağıtımı hakkında 2/2/1929 tarihli ve 1389 sayılı Devlet 
Davalannı İntaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekalet Hakkında Kanun hükümleri kıyas 
yolu ile uygulanır. 

Yeniden değerleme oranının uygulanması 
MADDE 83.- Bu Kanunda belirtilen parasal miktarlar, her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 

göre belirlenecek yeniden değerleme oranına göre artınlır. 
Uygulanmayacak hükümler 
MADDE 84.- Bu Kanunla, belediyenin sorumlu ve yetkili kılındığı görev ve hizmetlerle ilgili 

olarak, 24.4.1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 4.7.1934 tarihli ve 2559 sayılı 
Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu, 10.6.1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 2.7.1964 tarih
li ve 492 sayılı Harçlar Kanunu, 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu, 14.6.1989 tarihli ve 
3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlanna Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiş
tirilerek Kabulüne Dair Kanun, 24.6.1995 tarihli ve 560 sayılı Gıdalann Üretimi, Tüketimi ve 
Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname, 10.7.2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu 
Taşıma Kanunu ile 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununda bu Kanun hüküm
lerine aykınlık bulunması durumunda bu Kanun hükümleri uygulanır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Değiştirilen Hükümler 

MADDE 85.- 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
değişik 12 nci maddesinin (II) işaretli fıkrasının (n) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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Sosyal güvenlik kuruluşlarına tâbi görevlerde bulunmadan veya bu kuruluşlara tâbi olarak çalış
makta iken illerin daimi komisyon üyeliğine veya belediye başkanlığına seçilen ve atananlar ile San
dıktan veya diğer sosyal güvenlik kuruluşlanndan emekli, yaşlılık veya malullük aylığı almakta iken 
belediye başkanlığına seçilen ve atananlar, istekleri üzerine istek dilekçelerinin Sandık kayıtlarına 
geçtiği tarihi takip eden ay başından itibaren emekli kesenekleri kendilerince, karşılıkları kurumlar
ca ödenmek ve emekli aylıkları Sandıkla ilgilendirildikleri tarihten itibaren kesilmek suretiyle, 

MADDE 86.- 5434 sayılı Kanunun ek 48 inci maddesinin (b) bendinin 18.5.1994 tarihli ve 527 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlenen ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca emekli aylığı bağlanan Büyükşehir belediye başkan
larına 7000, il belediye başkanlanna 6000, ilçe belediye başkanlarına 3500, diğer belediye başkan
larına 1000 gösterge rakamı üzerinden 5434 sayılı Kanunun ek 68 inci maddesinde belirtilen usul 
ve esaslar dahilinde makam tazminatı, buna bağlı olarak temsil veya görev tazminatı ödenir. 

Ek 68 inci maddede öngörülen iki yıllık sürenin hesabında iştirakçi olup olmadıklarına bakıl
maksızın belediye başkanı olarak geçen sürelerinin tamamı dikkate alınır. 

Bu ödemeler Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca ödenmesini müteakip iki ay içinde 
Hazineden faturası karşılığı tahsil edilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 
MADDE 87.- a) 3.4.1930 tarihli ve 1580 sayılı Belediye Kanunu ile bu Kanunun ek ve değişik

likleri, 
b) 13.12.1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karar

namenin 2 nci maddesinin (b) bendi, 5 inci maddesi ve 11 inci maddesinin son fıkrası, 
c) 24.5.1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 

18 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) ve (j) bentleri, 
d) 21.5.1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilât ve Görevleri 

Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) bendi ile ikinci ve üçüncü fıkraları, 
e) 29.5.1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun 8 

inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve ikinci fıkrası, 
f) 30.4.1992 tarihli ve 3796 sayılı İstanbul Kentinde Yapılacak Olimpiyat Oyunları Kanununun 

11 inci maddesinin (e) bendi, 
Yürürlükten kaldırılmıştır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Geçici Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1.- Özel mevzuat hükümlerine göre devri mümkün olmayan, kamu hizmet
lerinde kullanılan veya Maliye Bakanlığınca üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilmiş olanlar dışında 
kalan Hazineye ait taşınmazlardan, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 1/5000 ölçekli nazım imar 
planı içinde kalanlar; belediye ve mücavir alan sınırlan içinde belediyeye, büyükşehir belediye teş
kilâtı kurulan yerlerde 5.000 metrekarenin üzerinde olanlar büyükşehir belediyesine bedelsiz dev-
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redilir. Bu şekilde devredilen taşınmazlarla ilgili olarak yapılacak imar uygulaması sonucunda 
kamu hizmeti alanı olarak ayrılan yerler, bedelsiz ve müstakil parsel olarak Hazine adına resen tes
cil edilir. Bu hususta tapu kütüğüne şerh konulur. 

Bunların satılması durumunda elde edilecek gelirin yarısı Hazineye aktarılır. 
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller İçişleri ve Maliye bakanlıklarınca müş

tereken belirlenir. 

GEÇİCİ MADDE 2.- Bu Kanunun yayımı tarihinde personel giderlerine ilişkin olarak 49 un
cu maddede belirtilen oranlan aşmış olan belediyelerde bu oranların altına inilinceye kadar, boş 
kadro ve pozisyon bulunması ve bütçe imkânlarının yeterli olması kaydıyla mevcut memur ve söz
leşmeli personel sayısının % 10'unu geçmemek üzere İçişleri Bakanlığınca zorunlu hallere mün
hasır olacak şekilde verilecek izin dışında ilave personel istihdam edilemez. Geçici iş pozisyonları 
için önceki yıldan fazla olacak şekilde vize yapılamaz. 

GEÇİCİ MADDE 3.- Norm kadro uygulamasına geçilinceye kadar belediyenin, bağlı kuruluş
larının ve mahallî idare birliklerinin memur kadrolarının ihdas ve iptalleri ile boş kadro değişiklik
leri, İçişleri Bakanlığının teklifi, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü 
üzerine Bakanlar Kurulu karan ile yapılır. 

Sürekli işçi kadrolan ile iş pozisyonları ise norm kadro uygulamasına geçilinceye kadar İçiş
leri Bakanlığının vizesine tâbidir. İçişleri Bakanlığı vize yetkisini valiliklere devredebilir. 

GEÇİCİ MADDE 4.- Konusu suç teşkil etmemek ve kesinleşmiş bir yargı karanna müstenit 
olmamak kaydıyla, bu Kanunun yayımı tarihine kadar, memur temsilcileri ile toplu iş sözleşmesi 
akdederek veya başka bir tasarrufta bulunarak belediye, büyükşehir belediyesi ve il özel idaresinde 
çalışan kamu personeline her ne ad altında olursa olsun ek ödemede bulunmalan nedeniyle kamu 
görevlileri haklarında idarî, adlî veya malî yargılama ve takibat yapılamaz, başlatılanlar işlemden 
kaldırılır. 

GEÇİCİ MADDE 5.- Bu Kanunun yayımlandığı tarihte 2000 yılı genel nüfus sayımına göre 
nüfusu 2000' in altına düşen belediyelerin tüzel kişiliklerinin kaldınlarak köye dönüştürme işlemi, 
bu Kanunun 8 inci maddesi uygulamasından faydalanmak isteyen belediyeler için 31.12.2005 
tarihine kadar uygulanmaz. Tüzel kişiliğin kaldırılmasında, birleşme veya katılma sonrasında 2000 
yılı genel nüfus sayımı sonucuna göre oluşan toplam nüfus esas alınır. 

GEÇİCİ MADDE 6.- Bu Kanunun yayımı tarihinde görevde bulunan belediye meclisi başkan 
vekilleri, meclis kâtipleri, ihtisas komisyonu üyeleri ve encümenin seçilmiş üyeleri seçildikleri dev
renin sonuna kadar göreve devam ederler. Bu Kanun uyarınca söz konusu görevlere yapılacak 
seçimler bu devrenin sona ermesini takiben yapılır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Son Hükümler 

Yürürlük 
MADDE 88.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 89.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 
BELEDİYELER KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 
Amaç 
MADDE 1. - Bu Kanunun amacı, belediyenin hukukî statüsünü, kuruluşunu, organlarını, 

yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. 
Kapsam 
MADDE 2. - Bu Kanun belediyeleri kapsar. 
Tanımlar 
MADDE 3. - Bu Kanunun uygulanmasında; 
a) Belediye: Beldenin ve belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını kar

şılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî 
özerkliğe sahip kamu tüzel kişisini, 

b) Belediyenin organları: Belediye meclisini, belediye encümenini ve belediye başkanını, 
c) Belde: Belediye teşkilâtına sahip yerleşim yerini, 
d) Mahalle: Belediye sınırlan içerisinde yer alan, ortak ihtiyaç ve öncelikleri benzer özellikler 

gösteren ve sakinleri arasında komşuluk ilişkisi bulunan insanların yaşadığı, tüzel kişiliği bulun
mayan idarî birimi, 

ifade eder. 
İKİNCİ BÖLÜM 

Belediyenin Kuruluşu ve Sınırlan 
Kuruluş 
MADDE 4. - Son nüfus sayımına göre nüfusu 5.000 ve üzerinde olan yerleşim birimlerinde 

belediye kurulabilir. İl ve ilçe merkezlerinde belediye kurulması zorunludur. 
İçme ve kullanma suyu havzalan ile sit ve diğer koruma alanlannda ve yerleşik alanı kurulu 

bir belediyenin sınırlanna 5.000 metreden daha yakın olan yerleşim yerlerinde belediye kurulamaz. 
Köylerin veya muhtelif köy kısımlannın birleşerek belediye kurabilmeleri için, meskûn 

sahalannın, merkez kabul edilecek yerleşim yerinin meskûn sahasına, kuş uçuşu azami 1.000 met
re mesafede bulunması ve nüfuslan toplamının en az 5.000 ve üzerinde olması gerekir. 

Bir veya birden fazla köyün köy ihtiyar meclisinin karan veya seçmenlerinin en az yansından bir 
fazlasının mahallîn en büyük mülkî idare amirine yazılı başvurusu ya da valinin kendiliğinden buna 
gerek görmesi durumunda, valinin bildirimi üzerine, mahallî seçim kurullan, on beş gün içinde köy
de veya köy kısımlannda kayıtlı seçmenlerin oylannı alır ve sonucu bir tutanakla valiliğe bildirir. 

İşlem dosyası valinin görüşüyle birlikte İçişleri Bakanlığına gönderilir. Danıştayın görüşü 
alınarak müşterek kararname ile o yerde belediye kurulur. 

Yeni iskân nedeniyle oluşturulan ve nüfusu 5.000 ve üzerinde olan herhangi bir yerleşim yerin
de, İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine müşterek kararnameyle belediye kurulabilir. 

Belediye sınırlarının tespiti 
MADDE 5. - Yeni kurulan bir belediyenin sınırlan, kuruluşu izleyen altı ay içinde belediye 

meclisi karanyla aşağıdaki şekilde tespit edilir: 
a) Eskiden beri beldeye ait sayılan tarla, bağ, bahçe, çayır, mera, otlak, yaylak, zeytinlik, 

palamutluk, fundalık gibi yerler ile kumsal ve plajlar belediye sının içine alınır. 
b) Belediye sınırlannı dere, tepe, yol gibi belirli ve sabit noktalardan geçirmek esastır. Bunun 

mümkün olmaması durumunda, sınır düz olarak çizilir ve işaretlerle belirtilir. 
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c) Belediyenin sınırları içinde kalan ve eskiden beri komşu belde veya köy halkı tarafından 
yararlanılan yayla, çayır, mera, koru, kaynak ve mesirelik gibi yerlerden geleneksel yararlanma hak
lan devam eder. Bu haklar için sınır kâğıdına şerh konulur. 

d) Çizilen sınırların geçtiği yerlerin bilinen adlan sınır kâğıdına yazılır. Aynca yetkili fen 
elemanı tarafından düzenlenen kroki sınır tespit tutanağına eklenir. 

Sınırların kesinleşmesi 
MADDE 6. - Belediye sınırlan, belediye meclisinin karan ve valinin onayı ile kesinlesin İl

çenin mülkî sınırlan içinde bulunan belediyelerin sınırlannın onayında kaymakamın görüşü alınır. 
Kesinleşen sınırlar, valilikçe yerinde uygulanmak suretiyle taraflara gösterilir ve durum bir 

tutanakla belirlenir. Kesinleşen sınır kararları ile dayanağı olan belgelerin birer örneği; 
belediyesine, mahallî tapu dairesine, il özel idaresine ve o yerin mülkî idare amirine gönderilir. 

Kesinleşen sınırlar zorunlu nedenler olmadıkça beş yıl süre ile değiştirilemez. 
Sınır uyuşmazlıklarının çözümü 
MADDE 7. - Bir il dahilindeki beldeler veya köyler arasında sınır uyuşmazlığı çıkması halin

de ilgili belediye meclisi ve köy ihtiyar meclisinin görüşleri otuz gün süre verilerek istenir. Vali, bu 
görüşleri değerlendirerek sınır uyuşmazlığını karara bağlar. Bunlardan ilçelere ait olanlar hakkında 
kaymakamın görüşü alınır. 

İl ve ilçe sınırlarının değiştirilmesini gerektirecek sınır uyuşmazlıklannda, 5442 sayılı İl 
İdaresi Kanunu hükümleri uygulanır. 

Birleşme ve ayrılmalar 
MADDE 8. - Birleşme ve aynlmalarda; 
a) Bir beldenin tamamının diğer belde ile birleşmesi, 
b) Bir beldenin bazı kısımlannın komşu bir beldenin yerleşim yeri ile birleşmesi, 
c) Köylerin veya köy kısımlannın komşu bir beldenin yerleşim yeri ile birleşmesi, 
hallerinde, iltihak olunacak belde sakinlerinin oylarına başvurulmaksızın, birleşmek isteyen 

köy veya belde kısmında yapılan oy verme sonucuna ait evrak, valilikçe iltihak olunacak belediyeye 
gönderilir. Belediye meclisi evrakın gelişinden itibaren otuz gün içerisinde istek hakkındaki karannı 
verir ve birleşme gerçekleşir. Birleşme talebinin belediye meclisi tarafından reddi durumunda, 
karann tebliğinden itibaren on beş gün içinde istek sahiplerinin itirazı üzerine, valinin görüşüyle 
birlikte dosya, İçişleri Bakanlığı tarafından Danıştaya gönderilir. Danıştayın görüşü üzerine 4 üncü 
maddedeki usule göre işlem tamamlanır. 

Birinci fıkranın (b) bendine göre yapılan birleşme ve aynlmalarda esas belde nüfusunun 
5.000'den aşağı düşmemesi şarttır. 

Birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerindeki durumlarda bu idareler arasında; personel, kadro, 
taşınır ve taşınmaz mal, hak ve borçlann devrine ilişkin esaslar İçişleri Bakanlığı tarafından 
çıkanlacak yönetmelikte belirlenir. 

Birleşme ve aynlma işlemlerinde bu maddede düzenlenmeyen hususlarda 4 üncü madde hük
müne göre işlem yapılır. 

Mahalle ve yönetimi 
MADDE 9. - Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir. 
Belediye sınırlan içinde mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlannın 

tespiti ve değiştirilmesi, belediye meclisinin karan ve valinin onayı ile olur. İlçe ve bağlı 
belediyelerinde kaymakamın görüşü alınır. 

Muhtar, mahalle sakinlerinin gönüllü katılımıyla ortak ihtiyaçlan belirlemek, mahallenin 
yaşam kalitesini geliştirmek, belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlanyla ilişkilerini yürütmek, 
mahalle ile ilgili konularda görüş bildirmek ve diğer kurumlarla iş birliği yapmak, kanunlarla 
verilen diğer görevleri yapmakla yükümlüdür. 
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Belediye, mahallenin ve muhtarlığın ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının çözümü için 
gerekli yardım ve desteği sağlar; kararlannda mahallelinin ortak isteklerini gözönünde bulundurur 
ve hizmetlerin mahallenin ihtiyaçlarına uygun biçimde yürütülmesini sağlamaya çalışır. 

Belde adının değiştirilmesi 
MADDE 10. - Bir beldenin adı, meclis üye tam sayısının en az dörtte üç çoğunluğunun karan ve 

valinin görüşü üzerine İçişleri Bakanlığının onayı ile değiştirilir. Bu karar Resmî Gazetede yayımlanır. 
Tüzel kişiliğin sona erdirilmesi 
MADDE 11. - Belediye sının veya meskun sahası, bağlı olduğu il veya ilçe belediyesi ile 

nüfusu 50.000 ve üzerinde olan bir belediyenin sımnna, 5.000 metreden daha yakın duruma gelen 
belediye ve köylerin tüzel kişiliği; genel imar düzeni veya temel alt yapı hizmetlerinin gerekli kıl
ması durumunda, Danıştayın görüşü alınarak, İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine müşterek karar
name ile kaldınlarak bu belediyeye katılır. Tüzel kişiliği kaldırılan belediyenin mahalleleri, katıl
dıkları belediyenin mahalleleri hâline gelir. Tüzel kişiliği kaldınlan belediye ile köylerin memur ve 
işçileri kadro ve pozisyonlarıyla birlikte, taşınır ve taşınmaz mal, hak, alacak ve borçlan katıldık-
lan belediyeye intikal eder. 

Nüfusu 2.000'in altına düşen belediyeler, Danıştayın görüşü alınarak, İçişleri Bakanlığının 
önerisi üzerine müşterek kararname ile köye dönüştürülür. Tüzel kişiliği kaldırılan belediyenin tas
fiyesi il özel idaresi tarafından yapılır. Bu belediyenin taşınır ve taşınmaz malları ile hak, alacak ve 
borçlan ilgili köy tüzel kişiliğine intikal eder. İntikal eden borçlann karşılanamayan kısımlan il özel 
idaresi tarafından üstlenilir ve vali tarafından İller Bankasına bildirilir. İller Bankası bu miktarı, 
takip eden ayın genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamının belediyelere ayrılan kısmından 
keserek ilgili il özel idaresi hesabına aktarır. 

Memur ve işçiler, kadro ve pozisyonlanyla birlikte kadro şartına bağlı olmaksızın il özel 
idaresinin kadrolanna atanır. 

Kurulma, katılma ve sona erdirme kararlarının uygulanması 
MADDE 12. -4 üncü, 6 ncı, 7 nci, 8 inci, 9 uncu ve 10 uncu maddelerde belirtilen kararlar 

kesinleşme tarihini takip eden yılın 1 Ocak gününden itibaren yürürlüğe girer. 4 üncü maddeye göre 
belediye kurulan yerlerde 2972 sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyet
leri Seçimi Hakkında Kanunun 29 uncu maddesine göre seçim yapılır. 

8 inci maddede geçen birleşme ve aynlmalara, 9 uncu maddede geçen mahalle kaldırılmasına, 
11 inci maddede geçen belediye ve köy tüzel kişiliğinin kaldırılmasına veya bir beldenin köye 
dönüştürülmesine dair kararlar ilk mahallî idareler seçimlerinde uygulanır ve seçimler bu yerlerin 
yeni durumuna göre yapılır. 

Hemşehri hukuku 
MADDE 13. - Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve 

hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediye idaresinin yardımların
dan yararlanma haklan vardır. 

Belediye, hemşehriler arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin 
korunması konusunda gerekli çalışmalan yapar. Bu çalışmalarda, üniversitelerin, kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşlannın, sendikaların, sivil toplum kuruluşları ve uzman kişilerin 
katılımını sağlayacak önlemler alınır. 

Belediye sınırları içinde oturan, bulunan veya ilişiği olan her şahıs, belediyenin, kanunlara 
dayanan kararlarına, emirlerine ve duyurulanna uymakla ve belediye vergi, resim, harç ve aidat-
lannı ödemekle yükümlüdür. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

Belediyenin görev ve sorumlulukları 
MADDE 14. - Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî 

müşterek nitelikteki her türlü görev ve hizmeti yapar, gerekli kararlan alır, uygular ve denetler. 
Belediye öncelikle, imar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; çevre ve çevre sağ

lığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin 
ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, genç
lik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, evlendirme, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve 
ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar. 

Belediye, okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalannın in
şaatı ile yapılmış binaların bakım ve onarımını yapabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaç
larını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıklan ile 
tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağ
layabilir, bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun 
olarak yeniden inşa edebilir. 

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği 
dikkate alınarak belirlenir. 

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet 
sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. 

Belediyenin görev ve yetki alanı, belediye sınırlan içidir. 
Belediyenin yetkileri ve imtiyazları 
MADDE 15. - Belediyenin yetkileri ve imtiyazlan şunlardır: 
a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü 

faaliyet ve girişimde bulunmak, 
b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, 

belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek, 
c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı 

vermek, 
d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini 

yapmak, 
c) Müktesep haklar saklı kalmak üzere belediye sınırları içinde; içme, kullanma ve endüstri 

suyu sağlamak; kullanılmış sular ile yağmur sulannın uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için 
gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek, 

f) Belediye sınırlan içinde toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, 
tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. 

g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve 
depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. 

h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye sınırları ve 
mücavir alanlar içerisinde taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, 
takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek, 

i) Borç almak, bağış kabul etmek, 
j) Toptancı ve perakendeci halleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha ve yat limanlan kurmak, 

işletmek, işlettirmek; gerçek ve tüzel kişilerin belediye sınırlan içinde hal açmasına izin vermek, 
k) Motorlu taşıt muayene ve emisyon ölçümü yapmak veya yaptırmak, 
1) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı on milyar Türk Lirasının altında olan dava 

konusu işlerin, anlaşmayla tasfiyesine karar vermek, 
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m) İkinci ve üçüncü sınıf gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini 
ruhsatlandırmak, 

(e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetler münhasıran belediyenin hakkıdır. Bu hizmetlere 
ait hak ve imtiyazların devri genel hükümlere göre yapılır. Belediye, toplu taşımaya ilişkin hizmet
lere ait hakkını, kiralayabileceği gibi imtiyaz oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle de 
kullanabilir. 

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek 
amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. 

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 
Belediye vergileri, resimleri, harçları ve proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, 

şartlı bağışlar ile kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan mallan haczedilemez. 
Belediyenin muafiyetleri 
MADDE 16. - Belediyenin kamu hizmetine aynlan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir 

getirmeyen taşınmaz mallan ile bunlann inşa ve kullanımlan her türlü vergi, resim, harç ve katkı 
paylanndan muaftır. 

İKİNCİ KISIM 
Belediyenin Organları 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Belediye Meclisi 

Belediye meclisi 
MADDE 17. - Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas 

ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur. 
Mahalle muhtarlannın, belediye meclisi üye tam sayısının beşte biri oranında her yıl kendi 

aralanndan seçeceği temsilciler, belediye meclisinin fahrî üyesidirler. Fahrî üyeler, meclis ve ihtisas 
komisyonu toplantılanna katılarak görüşlerini belirtebilir, ancak oy kullanamaz. 

Aynca, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlan, üniversite ve sendikalar ile gündemdeki 
konularla ilgili sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, oy hakkı olmaksızın kendi görev alanlan ve faaliyet 
konularının görüşüldüğü meclis ve ihtisas komisyonu toplantılanna katılabilir ve görüş bildirebilir. 

Belediye meclisinin görev ve yetkileri 
MADDE 18. - Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Stratejik plan ile yatınm ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin 

performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek, 
b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonk

siyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak, 
c) Belediyenin imar planlannı görüşmek ve onaylamak, 
d) Borçlanmaya ve tahvil ihracına karar vermek, 
e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya 

tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine izin; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmi 
beş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek, 

f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağ
lı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek, 

g) Şartlı bağışlan kabul etmek, 
h) Miktan iki milyardan on milyar Türk Lirasına kadar dava konusu olan belediye alacak-

lannın anlaşma ile tasfiyesine karar vermek, 
i) Bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına, kurulmuş veya 

kurulacak ortaklıklara katılmaya veya aynlmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatınm ortaklığı 
kurulmasına karar vermek, 
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j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret 
modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek, 

k) Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek, 
1) İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı 

kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek, 
m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek, 
n) Meydan, cadde, sokak ve parklara ad vermek, 
o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya 

karar vermek, 
p) Yurt içindeki ve yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği 

yapılmasına ve kardeş kent ilişkileri kurulmasına karar vermek, 
r) Ulusal ve uluslararası alanda iş birliği yapılan kentler arasında ekonomik ve sosyal ilişkileri 

geliştirmek amacıyla İçişleri Bakanlığının izni ile kültür, sanat ve spor gibi alanlarda karşılıklı iş
birliğinde bulunulmasına; arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya takas et
meye karar vermek, 

s) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek, 
t) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak. 
Meclis başkanlık divanı 
MADDE 19. - Belediye meclisi, seçim sonuçlarının ilânını takip eden beşinci gün belediye baş

kanının başkanlığında kendiliğinden toplanır. Meclis bu toplantıda, üyeleri arasından, gizli oyla mec
lis birinci ve ikinci başkan vekili ile iki kâtip üyeyi ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçer. İlk iki 
yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı yapılacak ilk mahallî idareler seçimlerine kadar görev yapar. 

Meclis başkanlık divanı seçimi üç gün içinde tamamlanır. 
Belediye meclisine belediye başkanı, bulunmaması durumunda meclis birinci başkan vekili, 

onun da bulunmaması durumunda ikinci başkan vekili başkanlık eder. Ancak yıllık faaliyet 
raporunun görüşüldüğü meclis toplantısı meclis başkan vekilinin başkanlığında yapılır. 

Başkanlık divanında boşalma olması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi seçilir. 
Meclis başkanı, meclis çalışmalarında düzeni sağlamakla yükümlüdür. 
Belediye meclisinin çalışmalarına ilişkin esas ve usuller İçişleri Bakanlığı tarafından 

çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 
Meclis toplantısı 
MADDE 20. - Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, meclis tarafından önceden belirlenen gün

de, mutat toplantı yerinde toplanır. Ekim ayı toplantısı dönem başı toplantısıdır. 
Bütçe görüşmesine rastlayan toplantı süresi en çok yirmi gün, diğer toplantıların süresi en çok 

beş gündür. 
Mutat toplantı yeri dışında toplanılmasının zorunlu olduğu durumda üyelere ve mahallîn mül

kî amirine önceden bilgi vermek kaydıyla meclis başkanının belirlediği yerde toplantı yapılır. Ay
rıca, toplantının yeri ve zamanı mutat usullerle belde halkına duyurulur. 

Belediye meclisinin toplantıları açıktır. Meclis başkanı veya üyelerden herhangi birinin gerekçeli 
önerisi üzerine, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla kapalı oturum yapılmasına karar verilebilir. 

Belediye meclisinin görüşmeleri görevlilerce tutanağa geçirilir, başkan ve kâtip üyeler tarafın
dan imzalanır. Toplantılar, meclisin kararıyla görüntülü cihazlarla da kaydedilebilir. 

Gündem 
MADDE 21. - Gündem, belediye başkanı tarafından belirlenir ve üyelere en az üç gün önceden 

bildirilir. Ayrıca çeşitli yollarla duyurulur. 
Belediye meclisi üyeleri de belediyeye ait işlerle ilgili konuların gündeme alınmasını 

önerebilir. Öneri, toplantıya katılanların çoğunluğuyla kabul edildiği takdirde gündeme alınır. 
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Toplantı ve karar yeter sayısı 
MADDE 22. - Belediye meclisi, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların 

salt çoğunluğuyla karar verir. Ancak, karar yeter sayısı, üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. 
Oylamada eşitlik çıkması durumunda meclis başkanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Gizli oy
lamada eşitlik çıkması durumunda oylama tekrarlanır, eşitliğin bozulmaması durumunda meclis 
başkanı tarafından kur'a çekilir. 

Meclisin toplanmasında, üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde, başkan, gün 
ve saatini belirleyerek en geç üç gün içinde toplanmak üzere meclisi tatil eder. Gelecek toplantı, 
hazır bulunan üyelerle yapılır. 

Görüşmeler sırasında başkan veya üyelerden birinin talebi üzerine yapılacak yoklamada karar 
yeter sayısının bulunmadığı anlaşılırsa, ikinci fıkradaki hükümler uygulanır. 

Üyeler oylarını bizzat kullanır. Gizli oy kullanmaya fizikî bakımdan engelli üyeler, tayin 
edecekleri kişi eliyle oy kullanabilirler. 

Oylama gizli, işaretle veya ad okunarak yapılır. Oy verme, kabul veya ret şeklinde olur. Çekim
ser oy kullanılamaz. 

Kararlar, meclis başkanı ve kâtip üyeler tarafından imzalanır ve bir sonraki toplantıda üyelere 
dağıtılır. 

Meclis kararlarının kesinleşmesi 
MADDE 23. - Belediye başkanı, hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını, beş gün içinde 

gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere belediye meclisine iade edebilir. 
Yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden görüşülmesi istenip de belediye meclisi 

üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen kararlar kesinlesin 
Belediye başkanı, kesinleşen kararların iptalini ve yürütülmesinin durdurulmasını on gün için

de idarî yargı mercilerinden isteyebilir. 
Kararlar kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde mahallîn en büyük mülkî idare 

amirine gönderilir. 
Mülkî idare amiri hukuka aykırı gördüğü kararlar aleyhine on gün içinde idarî yargıya baş

vurabilir. 
Kesinleşen meclis kararlarının özetleri yedi gün içinde uygun araçlarla halka duyurulur. 
İhtisas komisyonları 
MADDE 24. - Belediye meclisi, her dönem başı toplantısında, üyeleri arasından seçilecek en 

az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. 
İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin belediye meclisindeki üye 

sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. Nüfusu 50.000'i aşan 
belediyelerde plan ve bütçe ile imar komisyonlarının kurulması zorunludur. 

İmar komisyonu dışındaki komisyonların çalışma süreleri meclisin toplantı süresiyle sınırlıdır. 
İmar komisyonu, havale edilen işleri bir ay içinde sonuçlandırır. 

Komisyonlar, havale edilen işlerle ilgili raporlarını, ertesi ayın ilk toplantısına kadar meclise 
sunar. Rapor bu sürenin sonunda meclise sunulmadığı takdirde, konu meclis başkanı tarafından 
doğrudan gündeme alınır. 

İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten sonra 
belediye meclisinde karara bağlanır. 

Komisyon çalışmalarında uzman kişilerden yararlanılabilir. 
Komisyon raporları alenîdir, çeşitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere belediye meclisi 

tarafından belirlenecek bedel karşılığında verilir. 
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Denetim komisyonu 
MADDE 25. - Nüfusu 10.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisi, her ocak ayı top

lantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için kendi 
üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komis
yonu oluşturur. Komisyon, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin belediye meclisindeki 
üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur. 

Komisyon, belediye başkanı tarafından belediye binası içinde belirlenen yerde çalışır ve çalış
malarında kamu kuruluşları personelinden, gerektiğinde uzman kişi ve kuruluşlardan yararlanabilir. 
Bu kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret, belediye meclisi tarafından kararlaştırılır. 

Komisyon belediye birimleri ve bağlı kuruluşlarından her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilir. Bu 
istekler gecikmeksizin yerine getirilir. 

Komisyon, çalışmasını şubat ayı sonuna kadar tamamlar ve buna ilişkin raporunu izleyen ayın 
on beşine kadar meclis başkanlığına sunar. 

Konusu suç teşkil eden hususlarla ilgili olarak meclis başkanlığı tarafından yetkili mercilere 
suç duyurusunda bulunulur. 

Meclisin bilgi edinme ve denetim yolları 
MADDE 26. - Belediye meclisi, bilgi edinme ve denetim yetkisini faaliyet raporunu değerlen

dirme, denetim komisyonu, soru, genel görüşme ve gensoru yoluyla kullanır. 
Meclis üyeleri, meclis başkanlığına önerge vererek belediye işleriyle ilgili konularda sözlü 

veya yazılı soru sorabilir. Soru, belediye başkanı veya görevlendireceği kişi tarafından sözlü veya 
yazılı olarak cevaplandırılır. 

Belediye meclisi üyelerinin en az üçte biri, meclis başkanlığına istekte bulunarak, belediyenin 
işleriyle ilgili bir konuda mecliste genel görüşme açılmasını isteyebilir. Bu istek, meclis tarafından 
kabul edildiği takdirde gündeme alınır. 

Belediye başkam, mart ayı toplantısında bir önceki yıla ait faaliyet raporunu meclise sunar. 
Faaliyet raporundaki açıklamalar, meclis üye tam sayısının dörtte üç çoğunluğuyla yeterli 

görülmezse, yetersizlik kararıyla görüşmeleri kapsayan tutanak, meclis başkan vekili tarafından 
mahallîn mülkî idare amirine gönderilir. 

Vali, dosyayı gerekçeli görüşüyle birlikte Danıştaya gönderir. 
Yetersizlik kararı, Danıştayca uygun görüldüğü takdirde belediye başkanı, başkanlıktan düşer. 
Meclis üye tam sayısının en az üçte biri oranındaki üyenin imzasıyla belediye başkanı hakkın

da gensoru önergesi verilebilir. Gensoru önergesi, meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyu 
ile gündeme alınır. 

Gensoru önergesinin karara bağlanmasında beşinci fıkraya göre işlem yapılır. 
Başkan ve meclis üyelerinin görüşmelere katılamayacağı durumlar 
MADDE 27. - Belediye başkanı ve meclis üyeleri, münhasıran kendileriyle veya ikinci derece 

dâhil kan ve kayın hısımlanyla ilgili işlerin görüşüldüğü meclis toplantılarına katılamazlar. 
Belediye başkanı ve meclis üyelerinin yükümlülükleri 
MADDE 28. - Belediye başkanı ve meclis üyeleri, görevleri süresince ve görevlerinin sona er

mesinden itibaren üç yıl süreyle belediye ve bağlı kuruluşlarında doğrudan doğruya veya dolaylı 
olarak taahhüde giremez, komisyonculuk ve temsilcilik yapamaz. 

Meclis üyeliğinin sona ermesi 
MADDE 29. - Belediye meclisi üyeliği, ölüm ve istifa durumunda kendiliğinden sona erer. 
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Özürsüz veya izinsiz olarak arka arkaya üç birleşim günü veya bir yıl içinde yapılan toplan-
tılann yansına katılmayan üyenin üyeliğinin düşmesine, savunması alındıktan sonra üye tam 
sayısının çoğunluğuyla karar verilir. 

Belediye meclisi üyeliğine seçilme yeterliğinin kaybedilmesi durumunda, valinin bildirmesi 
üzerine Danıştay tarafından üyeliğin düşmesine karar verilir. 

Meclisin feshi 
MADDE 30. - Belediye meclisi; 
a) Kanunla verilen görevleri süresi içinde yapmaktan çekinirse, 
b) Belediyeye verilen görevlerle ilgisi olmayan siyasî konulan görüşür ve bu konuda karar alırsa, 
İçişleri Bakanlığının bildirisi üzerine Danıştaym kararı ile feshedilir. 
İçişleri Bakanlığı gerekli gördüğü takdirde meclisin feshine dair bildiri ile birlikte karar verilin

ceye kadar meclis toplantılannın ertelenmesini de ister. Danıştay, bu hususu en geç bir ay içinde 
karara bağlar. 

Bu şekilde feshedilen meclisin yerine seçilen meclis, kalan süreyi tamamlar. 
Boşalan meclis görevinin yerine getirilmesi 
MADDE 31. - Belediye meclisinin; 
a) Danıştay tarafından feshi veya meclis toplantılarının ertelenmesi, 
b) Yedek üyelerin getirilmesinden sonra da meclis üye tam sayısının yansından aşağı düşmesi 

veya meclis üye tam sayısının yarıdan fazlasının tutuklanması 
c) İçişleri Bakanı tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırılması, 
hallerinde, meclis çalışabilir duruma gelinceye veya yeni meclis seçimi yapılıncaya kadar mec

lis görevi, belediye encümenin memur üyeleri tarafından yürütülür. 
Meclis üyelerinin huzur hakları ve diğer sosyal hakları 
MADDE 32. - Belediye meclis üyelerine, meclis toplantılarına katıldıkları her gün için, İçiş

leri Bakanlığı tarafından belediyelerin nüfuslarına göre belirlenecek üst sınırları aşmamak üzere 
belediye meclisi tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenebilir. 

Belediye meclisi üyeleri hastalıkları süresince izinli sayılır. Ayrıca mazeretleri durumunda, bir 
yıl içindeki toplantı süresinin yansını aşmamak şartıyla istekleri üzerine meclis tarafından izin 
verilebilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Belediye Encümeni 

Belediye encümeni 
MADDE 33. - Belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında; 
a) İl belediyelerinde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için, gizli oyla 

seçeceği dört üye ile biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere belediye başkanının her yıl birim 
amirleri arasından seçeceği dört üyeden, 

b) Diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için, gizli oy
la seçeceği üç üye ile biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere belediye başkanının her yıl birim 
amirleri arasından seçeceği üç üyeden, 

oluşur. 
Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda, belediye başkanının görevlendireceği başkan 

yardımcısı, encümene başkanlık eder. 
Encümen toplantılanna gündemdeki konularla ilgili olarak, ilgili birim amirleri, belediye baş

kanı tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir. 
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Encümenin görev ve yetkileri 
MADDE 34. - Encümenin görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Stratejik plan ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye mec

lisine görüş bildirmek, 
b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak, 
c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek, 
d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak, 
e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek, 
f) İki milyar Türk Lirasına kadar olan davaların sulhen halline karar vermek, 
g) Taşınmaz mal satımına, takasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç 

yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek, 
h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek. 
Encümen toplantısı 
MADDE 35. - Encümen, haftada birden az olmamak üzere önceden belirlenen gün ve saatte 

toplanır. Başkan acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir. 
Encümen üye tam sayısının çoğunluğuyla toplanır ve katılanların çoğunluğuyla karar verir. 

Oyların eşitliği durumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Çekimser oy kullanılamaz. 
Encümen gündemi belediye başkanı tarafından hazırlanır. Belediye başkanı tarafından havale 

edilmeyen konular encümende görüşülemez. 
Encümene havale edilen konular bir hafta içinde görüşülerek karara bağlanır. 
Alınan kararlar başkan ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Karara muhalif kalan

lar gerekçelerini de açıklar. 
Encümen başkan ve üyeleri, münhasıran kendileriyle ve ikinci derece dâhil kan ve kayın hısım-

larıyla ilgili işlerin görüşüldüğü encümen toplantılarına katılamazlar. 
Encümen üyelerine verilecek ödenek 
MADDE 36. - Encümen üyelerine, nüfusu 50.000' e kadar olan belediyelerde 5.000, nüfusu 

50.000 ve üzerindeki belediyelerde 10.000 gösterge rakamının Devlet memurları için belirlenen ay
lık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık brüt ödenek verilir. Encümenin memur 
üyelerine bu miktarın yansı ödenir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Belediye Başkanı 

Belediye Başkanı 
MADDE 37. - Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsil

cisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir. 
Faaliyet raporu yeterli görülmediği için belediye başkanlığından düşürülenler, takip eden ilk 

mahallî idareler genel ve ara seçimlerinde belediye başkanlığına aday olamaz. 
Belediye başkanı, görevinin devamı süresince, siyasî partilerin il, ilçe ve belde teşkilâtının 

yönetim ve denetim organlannda görev alamaz; profesyonel spor klüplerinde başkanlık veya 
yöneticilik yapamaz. 

Başkanın görev ve yetkileri 
MADDE 38. - Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin 

hak ve menfaatlerini korumak, 
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b) Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini 
oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin perfor
mans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları 
meclise sunmak, 

c) Devlet dairelerinde ve yargı organlarında belediyeyi, davacı veya davalı olarak temsil etmek 
veya vekil tayin etmek, törenlerde belediyeyi temsil etmek, 

d) Belediye meclisine ve belediye encümenine başkanlık etmek, 
e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek, 
f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek, 
g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak, 
h) Belediye meclisi ve encümen kararlarını uygulamak, 
i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek, 
j) Belediye personelini atamak, 
k) Belediye ve bağlı kuruluşlarını denetlemek, 
1) Şartsız bağışları kabul etmek, 
m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak, 
n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, 
o) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerek

tirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 
Belediye başkanının özlük hakları 
MADDE 39. - Belediye başkanına son resmî nüfus sayımına veya tespitine göre nüfusu; 
a) 5.000'e kadar olan beldelerde 30.000, 
b) 5.001'den 10.000'e kadar olan beldelerde 50.000, 
c) 10.001'den 50.000'e kadar olan beldelerde 70.000, 
d) 50.001'den 100.000'e kadar olan beldelerde 90.000, 
e) 100.001'den 250.000'e kadar olan beldelerde 110.000, 
f) 250.001'den 500.000'e kadar olan beldelerde 130.000, 
g) 500.001'den 1.000.000'a kadar olan beldelerde 150.000, 
h) 1.000.001'den2.000.000'a kadar olan beldelerde 170.000, 
i) 2.000.001'den fazla olan beldelerde 200.000, 
gösterge rakamının Devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu 

bulunacak miktarda aylık brüt ödenek ödenir. 
Belediye başkanı, herhangi bir sebeple görev yerinden ayrılışını ve göreve başlayışını mahal

lîn mülkî idare amirine yazılı olarak bildirir. Bu durumda başkan ödeneği kesilmez. 
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmadan belediye başkanlığına seçilenler, 

daha önceki durumlarına bakılmaksızın T. C. Emekli Sandığı ile ilişkilendirilir ve emeklilik iş
lemleri belediye başkanlığı dönemindeki durumuna göre yapılır. 

Emekli iken belediye başkanlığına seçilenlerin istekleri dışında emekli aylıkları kesilmez. İs
tekleri üzerine aylıkları kesilenler, mevcut hükümlere göre T. C. Emekli Sandığı ile ilişkilendirilir. 

Belediye başkanı iken veya daha sonra memuriyete dönenlerin belediye başkanlığında geçen 
süreleri memuriyette geçmiş sayılır. 

Belediye başkanı ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler emeklilik, sağlık, cenaze giderleri ve 
diğer sosyal hak ve yardımlardan Devlet memurları gibi yararlanır. 
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Başkan vekili 
MADDE 40. - Belediye başkanı, izin ve hastalık nedeniyle veya görevli olarak görevden ayrıl

ması hallerinde bu süre içinde kendisine vekâlet etmek üzere belediye meclisi üyeleri arasından 
birini başkan vekili olarak görevlendirir. 

Başkan vekili, başkanın yetkilerine sahiptir. 
Başkan vekiline, görev süresince başkana ödenen aylık net ödeneğin gün hesabı üzerinden 

ödenek verilir. 
Stratejik plan ve çalışma programı 
MADDE 41. - Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içerisin

de; kalkınma planı ve çevre düzeni planına uygun olarak, alt yapı, ulaşım, çevre, imar, katı atık, 
doğal afetler, kültürel mirasın korunması ve diğer hizmetlere ilişkin orta veya uzun vadeli stratejik 
plan ve bu planın yıllık dilimlerini oluşturmak üzere çalışma programını hazırlayıp belediye mec
lisine sunar. 

Stratejik plan, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin 
görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. 

Nüfusu 30.000'in altında olan belediyelerde stratejik plan yapılması zorunlu değildir. 
Yıllık çalışma programı, bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde büt

çeyle birlikte görüşülerek kabul edilir. 
Yetki devri 
MADDE 42. - Belediye başkanı, görev ve yetkilerinden uygun gördüklerini, yöneticilik sıfatı 

bulunan belediye görevlilerine devredebilir. 
Belediye ile belediye başkanının ihtilaflı olması 
MADDE 43. - Belediye başkanı ile birinci ve ikinci derecedeki kan ve kayın hısımlarının 

belediye ile ihtilaflı olduğu durumlarda, dava açılması ve bu davada belediyenin temsili, meclis 
birinci başkan vekili, bulunmadığı takdirde ikinci başkan vekili veya bunların yetkilendireceği 
kişiler tarafından yerine getirilir. 

Birinci fıkrada sayılan görevliler aynı fıkrayla verilen görevleri yapmadıkları takdirde Türk 
Ceza Kanununun 230 uncu maddesi hükmüne göre cezalandırılırlar ve belediyenin uğradığı zarar 
aynı maddenin son fıkrası hükmü uyarınca kendilerine ödettirilir. 

Belediye başkanlığının sona ermesi 
MADDE 44. - Belediye başkanlığı, ölüm ve istifa hallerinde kendiliğinden sona erer. 
Belediye başkanının; 
a) Mazeretsiz ve kesintisiz olarak yirmi günden fazla görevini terk etmesi ve bu durumun 

mahallîn mülkî idare amiri tarafından belirlenmesi, 
b) Seçilme yeterliğini kaybetmesi, 
c) Görevini sürdürmesine engel bir hastalık veya sakatlık durumunun yetkili sağlık kuruluşu 

raporuyla belgelenmesi, 
durumlarından birinin meydana gelmesi durumunda İçişleri Bakanlığının duyurusu üzerine 

Danıştay kararıyla başkanlık sıfatı sona erer. 
Belediye başkanlığının boşalması 
MADDE 45. - Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması durumunda, vali tarafın

dan belediye meclisinin on gün içinde toplanması sağlanır. Meclis, birinci başkan vekilinin, onun 
bulunmaması durumunda ikinci başkan vekilinin, onun da bulunmaması durumunda en yaşlı üyenin 
başkanlığında toplanarak; 
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a) Belediye başkanlığının boşalması veya seçim dönemini aşacak biçimde kamu hizmetinden 
yasaklanma cezasının verilmiş olması durumunda bir başkan, 

b) Başkanın görevden uzaklaştırılması, tutuklanması veya seçim dönemini aşmayacak biçim
de kamu hizmetinden yasaklama cezası alması durumunda bir başkan vekili, 

seçer. 
Belediye başkanı veya başkan vekili belediye meclis üyeleri arasından ve gizli oyla seçilir. İlk 

iki oylamada üye tam sayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu 
aranır. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dör
düncü oylama yapılır. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, başkan veya başkan vekili seçilmiş 
olur. Oyların eşitliği durumunda kur'a çekilir. 

Büyükşehir belediye başkanlığının boşalması halinde, meclisin tabiî üyeleri başkan veya baş
kan vekili seçilemezler. 

Birinci fıkranın (b) bendi uyarınca başkan vekili seçildikten sonra, belediye başkanlığının (a) 
bendinde belirtilen nedenlerle boşalması durumunda bu maddeye göre belediye başkanı seçilir. 

Yeni seçilen başkanın görev süresi, yerine seçildiği başkanın görev süresi ile sınırlıdır. Başkan 
vekili, yeni başkan seçilinceye veya görevden uzaklaştırılmış ya da tutuklanmış olan başkan göreve 
dönünceye kadar görev yapar. 

Başkan veya başkan vekili seçilinceye kadar belediye başkanlığı görevi, meclis birinci başkan 
vekili, bulunmaması durumunda ikinci başkan vekili, onun da bulunmaması durumunda vali 
tarafından görevlendirilecek bir kamu görevlisi tarafından yürütülür. 

Belediye başkanı veya başkan vekili seçimi en geç on beş gün içinde tamamlanmadığı takdir
de belediye meclisinin feshine ilişkin hükümler uygulanır. 

Belediye başkanı görevlendirilmesi 
MADDE 46. - Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması ve yeni belediye başkanı 

veya başkan vekili seçiminin yapılamaması durumunda, seçim yapılıncaya kadar, belediye başkan
lığına büyükşehir ve il belediyelerinde İçişleri Bakanı, diğer belediyelerde vali tarafından görevlen
dirme yapılır. Görevlendirilecek kişinin belediye başkanı seçilme yeterliğine sahip olması şarttır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Organlara İlişkin Ortak Hükümler 

Görevden uzaklaştırma 
MADDE 47. - Görevleriyle ilgili bir suç nedeniyle haklarında soruşturma veya kovuşturma 

açılan belediye organlarını veya bu organların üyelerini, İçişleri Bakanı, geçici bir önlem olarak 
kesin hükme kadar görevden uzaklaştırabilir. 

Görevden uzaklaştırma önlemi üç ayda bir gözden geçirilir. Devamında kamu yaran bakımın
dan yarar görülmeyen görevden uzaklaştırma önlemi kaldırılır. 

Soruşturma veya kovuşturma sonunda görevden uzaklaştırılan belediye organları veya bu or
ganların üyeleri hakkında; 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hak
kında Kanuna göre soruşturma izni verilmemesi, takipsizlik, kamu davasının düşmesi veya beraat 
karan verilmesi, davanın genel af ile ortadan kaldırılması veya görevden düşürülmeyi gerektir
meyen bir suçla mahkûm olunması durumlannda görevden uzaklaştırma önlemi kaldırılır. 

Görevden uzaklaştınlan belediye başkanına, görevden uzak kaldığı sürece aylık ödeneğinin üç
te ikisi ödenir ve bu süre içinde diğer sosyal hak ve yardımlardan yararlanması devam eder. 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 
Belediye Teşkilâtı 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Belediye Teşkilâtı ve Personeli 
Belediye teşkilâtı 
MADDE 48. - Belediye teşkilâtı, beldenin nüfusu, fizikî ve coğrafî yapısı, ekonomik, sosyal, 

kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeline göre İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek norm 
kadro sistemine uygun olarak yazı işleri, malî hizmetler, fen işleri, zabıta ile gerektiğinde sağlık, it
faiye, imar, insan kaynaklan, hukuk işleri ve ihtiyaca diğer birimlerden oluşur. 

Birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur. 
Personel istihdamı 
MADDE 49. - Belediye hizmetleri, memurlar, diğer kamu görevlileri ve işçiler eliyle yürütülür. 
Belediye personeli, belediye başkanı tarafından atanır ve ilk toplantıda belediye meclisinin bil

gisine sunulur. 
Belediyede, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, sosyal ve 

ekonomi, kültür ve sanat, bilişim ve iletişim, planlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışman
lık alanlarında tabip, uzman tabip, veteriner, avukat, mühendis, çözümleyici ve programcı, mimar, ebe, 
hemşire, teknisyen, tekniker ve benzeri uzman ve teknik elemanlar sözleşmeli olarak çalıştırılabilir. 

Sözleşmeli olarak çalıştırılacakların ücret miktarı ve her çeşit ödemeleri, Bakanlar Kurulu 
tarafından belirlenen sınırlar içinde belediye meclisi tarafından kararlaştırılır. Sözleşmede süre, per
formans ölçütleri, performans değerlendirmesine dayalı ödüllendirme ve diğer hususlar yer alır. 

Personelin her türlü alacakları zamanında ve öncelikle ödenir. 
Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen memurlar, belediye başkanının talebi, ken

dilerinin ve kurumlarının muvafakatiyle ve süreleri seçim döneminin bitiminden sonraki otuzuncu 
günü geçmemek üzere belediyelerin yönetici kadrolannda görevlendirilebilir. Bu şekildeki görev
lendirmelerde 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 68 inci maddesinin (B) fıkrasında öngörülen 
atamaya ilişkin şartlar dikkate alınır. Görevlendirilen memurlar kurumlanndan izinli sayılır ve asıl 
kadrolanyla ilişkileri devam eder. Görevlendirildikleri kadroda geçen hizmetleri asıl kadrolannda 
geçmiş gibi değerlendirilerek intibaklan yapılır. Bunlar, görevlendirildikleri kadronun malî ve sos
yal haklanndan yararlandınlır. Bu şekilde görevlendirilenler, görevlendirme süresinin sona er
mesinden itibaren en geç bir ay içerisinde herhangi bir işleme gerek kalmaksızın aslî kadrolanndaki 
görevlerine başlatılır. 

Belediye başkanı zorunlu gördüğü takdirde, belediye meclisinin görev süresini aşmamak ve 
başkan yardımcısı kadro sayısının yansını geçmemek şartıyla belediye meclis üyeleri arasından, 
boş olan başkan yardımcısı kadrolanna görevlendirme yapabilir. Bu şekilde görevlendirilen başkan 
yardımcılanna başkana verilen ödeneğin yansını aşmamak üzere belediye meclisi tarafından belir
lenecek aylık ödenek verilir. 

Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin Vergi Usul 
Kanununda belirlenen yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktann yüzde 
30'unu aşamaz. Nüfusu 10.000'in altında olan belediyelerde bu oran yüzde 40 olarak uygulanır. 

Sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar hariç belediye memurlanna, basan durumlanna göre 
toplam memur sayısının yüzde 10'unu ve Devlet memurlanna uygulanan aylık katsayısının 20.000 
gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktan geçmemek üzere encümen karanyla yılda en 
fazla iki kez ikramiye ödenebilir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Belediye Zabıtası, İtfaiye ve Acil Durum 

Planlaması 
Zabıtanın görev ve yetkileri 
MADDE 50. - Belediyede norm kadro esaslarına uygun olarak belediye zabıtası oluşturulur. 
Belediye zabıtası, beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu 

amaçla, belediye karar organları tarafından alınan ve belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi 
gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yap
tırımları uygular. 

Görevini yaparken zabıtaya karşı gelenler, Devlet memuruna karşı gelenler gibi cezalandırılır. 
Belediye zabıta teşkilâtının çalışma usul ve esasları, çalışanların görev ve yetkileri, memurluğa 

alınması için taşımaları gereken nitelikler, alacakları meslek içi eğitim, görevde yükselme, meslek
ten çıkarılma, giyecekleri kıyafet ve savunma amaçlı olarak kullanacakları aletler ile zabıta teş
kilâtında hizmet gereklerine göre oluşturulacak birimler, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak 
yönetmelikle düzenlenir. Belediye, bu yönetmeliğe aykın olmamak üzere ek düzenlemeler 
yapabilir. 

İtfaiye 
MADDE 51 . - Norm kadro esaslarına uygun olarak belediyede itfaiye teşkilâtı oluşturulur. 
İtfaiye teşkilâtının çalışma usul ve esasları, çalışanların görev ve yetkileri, memurluğa alınması 

için taşımaları gereken nitelikler, alacakları meslek içi eğitim, görevde yükselme, meslekten çıkarıl
ma, giyecekleri kıyafet ve savunma amaçlı olarak kullanacakları aletler ile itfaiye teşkilâtında hiz
met gereklerine göre oluşturulacak birimler, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle 
düzenlenir. Belediye bu yönetmeliğe aykın olmamak üzere ek düzenlemeler yapabilirler. 

Belediye itfaiye teşkilâtında büro hizmetlerinde çalışanlar hariç, fiilen yangın söndürme hiz
metlerinde çalışanlara fazla mesai karşılığı olarak her yıl belediye meclisi tarafından belirlenen üst 
sınırı aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenebilir. 

Acil durum planlaması 
MADDE 52. - Belediye; yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak 

veya bunlann zararlarını azaltmak amacıyla beldenin özelliklerini de dikkate alarak gerekli afet ve 
acil durum planlarını yapar, ekip ve donanımı hazırlar. 

Acil durum planlarının hazırlanmasında varsa il ölçeğindeki diğer acil durum planlanyla da 
koordinasyon sağlanır ve ilgili bakanlık, kamu kuruluşlan, meslek teşekkülleriyle üniversitelerin ve 
diğer mahallî idarelerin görüşleri alınır. 

Planlar doğrultusunda halkın eğitimi için gerekli önlemler alınarak ikinci fıkrada sayılan 
idareler, kurumlar ve örgütlerle ortak programlar yapılabilir. 

Belediye, belediye sınırlan dışında yangın ve doğal afetler meydana gelmesi durumunda, bu 
bölgelere gerekli yardım ve destek sağlayabilir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Belediyelerin Denetimi 

Denetimin amacı 
MADDE 53. - Belediyelerin denetimi; faaliyet ve işlemlerinde hataların önlenmesine yardım

cı olmak, çalışanların ve belediye teşkilâtının gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçer
li, güvenilir ve tutarlı duruma gelmesine rehberlik etmek amacıyla; hizmetlerin süreç ve sonuçlarını 
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mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına 
göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, 
elde edilen sonuçları rapor hâline getirerek ilgililere duyurmaktır. 

Denetimin kapsamı ve türleri 
MADDE 54. - Belediyelerde iç ve dış denetim yapılır. Denetim, iş ve işlemlerin hukuka uy

gunluk, malî ve performans denetimini kapsar. 
İç denetim; belediye başkanı veya görevlendireceği iç denetçiler; dış denetim Sayıştay tarafın

dan yapılır. 
Ayrıca, belediyenin malî işlemler dışında kalan diğer idarî işlemleri, idarenin bütünlüğüne ve 

kalkınma planı ve stratejilerine uygunluğu açısından İçişleri Bakanlığı tarafından denetlenir. 
Belediyelere bağlı kuruluş ve işletmeler yukarıdaki esaslara göre denetlenir. 
Denetime ilişkin sonuçlar kamuoyuna açıklanır ve meclisin bilgisine sunulur. 
Faaliyet raporu 
MADDE 55. - Belediye başkanı, Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci mad

desinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plan ve performans hedeflerine göre 
yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile 
meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. 

Faaliyet raporu mart ayı toplantısında belediye başkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir 
örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır. 

Hizmetlerde aksama 
MADDE 56. - Belediye hizmetlerinin ciddî bir biçimde aksatıldığınm ve bu durumun halkın 

sağlık, huzur ve esenliğini hayatî derecede olumsuz etkilediğinin ilgili bakanlığın talebi üzerine yet
kili hukuk hâkimi tarafından belirlenmesi durumunda; 

İçişleri Bakanlığı; 
a) Hizmetlerde meydana gelen aksamanın giderilmesini, hizmetin özelliğine göre makul bir 

süre vererek belediyeden ister. 
b) Aksama giderilemezse, söz konusu hizmetin yerine getirilmesini o ilin valisinden ister. Bu 

durumda, vali, aksaklığı öncelikle belediyenin araç, gereç, personel ve diğer kaynaklarıyla giderir. 
Mümkün olmadığı takdirde diğer kamu kurum ve kuruluşlarının imkânlarını da kullanabilir. Bu 
nedenle ortaya çıkacak maliyet vali tarafından İller Bankasına bildirilir ve İller Bankasınca o 
belediyenin müteakip ay genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden belediyeye ayrılan 
paydan valilik emrine gönderilir. 

Denetimle ilgili diğer hükümler 
MADDE 57. - Denetimin yapılması ve faaliyet raporunun hazırlanması hususunda bu Kanun

da hüküm bulunmayan durumlarda Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile diğer kanunların 
ilgili hükümleri uygulanır. 

BEŞİNCİ KISIM 
Malî Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Belediyenin Gelir ve Giderleri 

Belediyenin gelirleri 
MADDE 58. - Belediyenin gelirleri şunlardır: 
a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları, 
b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay, 
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c) Genel ve özel bütçeli idarelerden aktarılacak ödenekler, 
d) Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek 

gelirler, 
e) Belediye meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı üc

retler, 
f) Kira, faiz ve ceza gelirleri, 
g) Bağışlar, 
h) Her türlü girişim, iştirak ve faaliyetler karşılığı sağlanacak gelirler, 
i) Diğer gelirler. 
Belediyenin giderleri 
MADDE 59. - Belediyenin giderleri şunlardır : 
a) Belediyenin hizmet binaları ve tesislerinin temini, bakımı ve onarımı için yapılan giderler, 
b) Belediyenin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, 

huzur hakkı, yolluklar, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler, 
c) Her türlü alt yapı, yapım, onarım ve bakım giderleri, 
d) Vergi, resim, harç, katılma payı, hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip 

ve tahsili için yapılacak giderler, 
e) Belediye zabıta ve itfaiye hizmetleri ile diğer görev ve hizmetlerin yürütülmesi için 

yapılacak giderler, 
f) Belediyenin kuruluşuna katıldığı şirket, kuruluş ve birliklerle ilgili ortaklık payı, üyelik 

aidatı giderleri, 
g) Mezarlıkların tesisi, korunması ve bakımına ilişkin giderler, 
h) Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ücretler ile sigorta giderleri, 
i) Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere yapılacak sosyal yardımlar, 
j) Dava takip ve icra giderleri, 
k) Temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri, 
1) Avukatlık, danışmanlık ve denetim ücretleri, 
m) Yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel kesim ile sivil toplum örgütleriyle birlikte yapılan ortak 

hizmetler ve diğer proje giderleri, 
n) Sosyo-kültürel ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler, 
o) Belediye hizmetleriyle ilgili olarak yapılan kamuoyu yoklaması ve araştırması giderleri, 
p) Kanunla verilen görevler ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılan diğer giderler. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Belediye Bütçesi 

Belediye bütçesi 
MADDE 60. - Belediyenin orta ve uzun vadeli stratejik planına uygun olarak hazırlanan büt

çe, belediyenin malî yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin toplanmasına ve har
camaların yapılmasına izin verir. 

Bütçeye ayrıntılı harcama programlan ile finansman programlan eklenir. 
Bütçe yılı Devlet malî yılı ile aynıdır. 
Bütçe dışı harcama yapılamaz. 
Belediye başkanı ve harcama yetkisi verilen diğer görevliler, bütçe ödeneklerinin verimli, 

tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur. 
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Bütçenin hazırlanması ve kabulü 
MADDE 61. - Belediye başkanı tarafından hazırlanan bütçe tasarısı ağustos ayı başında, 

büyükşehir belediyelerinde eylül ayı başında encümene sunulur. Encümen, bütçeyi inceleyerek 
görüşüyle birlikte kasım ayının birinci gününden önce belediye meclisine sunar. 

Belediye meclisi bütçe tasarısını aynen veya değiştirerek kabul eder. Ancak, meclis bütçe 
denkliğini bozacak biçimde gider artırıcı ve gelir azaltıcı değişiklikler yapamaz. 

Harcama yetkilisi 
MADDE 62. - Belediye bütçesinin harcama yetkilisi belediye başkanıdır. Belediye başkanı bu 

yetkisini belediye başkan yardımcılanna veya birim amirlerine, büyükşehir belediyelerinde ise 
genel sekretere, genel sekreter yardımcılanna ve birim amirlerine devredebilir. 

Kesin hesap 
MADDE 63. - Her yıl bütçesinin kesin hesabı, belediye başkanı tarafından hesap döneminin 

bitiminden sonra mart ayı içinde encümene sunulur. Kesin hesap belediye meclisinin mayıs ayı top
lantısında görüşülerek karara bağlanır. 

Kesin hesabın görüşülmesi ve kesinleşmesinde, bütçeye ilişkin hükümler uygulanır. 
Bütçe ve muhasebe sistemi 
MADDE 64. - Belediye bütçesine ilişkin esas ve usuller ile muhasebe ve raporlama standart-

lan, çerçeve hesap planı ile düzenlenecek raporlann şekil, süre ve türleri Maliye Bakanlığının 
görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı tarafından çıkanlacak yönetmelikle düzenlenir. 

Geçmiş yıl bütçesinin devamı 
MADDE 65. - Herhangi bir nedenle yeni yıl bütçesi kesinleşmemiş ise yeni bütçenin kesinleş

mesine kadar geçen yıl bütçesi uygulanır. 
Bütçenin kabulüne kadar yapılan işlemler yeni yıl bütçesine göre yapılmış sayılır. 
Gelecek yıllara yaygın yüklenmeler 
MADDE 66. - Belediyede belediye meclisinin, belediyeye bağlı kurum ve kuruluşlarda yetkili 

organın karan ile park, bahçe ve havuz bakımı; araç kiralama, kontrollük, temizlik ve yemek hiz
metleri; araç, bilgisayar, faks, fotokopi ve benzeri teknolojik ürünlerin bakım ve onanm işleri süresi 
ilk mahallî idareler genel seçimlerini izleyen üçüncü ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla 
üçüncü şahıslara gördürülebilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Borçlanma ve İktisadî Girişimler 

Borçlanma 
MADDE 67. - Belediye, görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla 

aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre borçlanma yapabilir ve tahvil ihraç edebilir. 
a) Dış borçlanma, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkın

da Kanun hükümleri çerçevesinde sadece belediyenin yatınm programında yer alan projelerin 
finansmanı amacıyla yapılabilir. 

b) Belediye, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, Vergi Usul Kanununda belirlenen yeniden 
değerleme oranıyla artınlan miktannın yüzde 10'unu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin 
karan; yüzde 10'u geçen miktarlar için meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun karan ve İçiş
leri Bakanlığının onayı ile yapabilir. 

c) Belediye ve bağlı kuruluşlannın toplam iç ve dış borçlannın ana para ve faiz tutan, en son 
kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının Vergi Usul Kanununda belirlenen yeniden değerleme oranıy
la artınlan miktannın iki katını aşamaz. 
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d) İller Bankasından yatırım kredisi ve nakit kredi kullanan belediye, ödeme planını bu ban
kaya sunmak zorundadır. İller Bankası hazırlanan geri ödeme planını yeterli görmediği belediyenin 
kredi isteklerini reddeder. 

e) Tahvil ihracı yatırım programında yer alan projelerin finansmanı için ve ilgili mevzuat 
hükümleri uyarınca yapılır. Tahvil ihracı yoluyla yapılacak toplam borçlanma (b) ve (c) bentlerin
deki oranların hesabına dahil edilir. 

Yukarıda belirtilen usul ve esaslara aykırı olarak borçlanan belediye yetkilileri hakkında, fiil
leri daha ağır bir cezayı gerektirmeyen durumlarda Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesi hüküm
leri uygulanır. 

Belediye, borçlanmayla ilgili olarak Hazine Müsteşarlığı tarafından istenen bilgileri düzenli 
olarak göndermekle yükümlüdür. 

Arsa ve konut üretimi 
MADDE 68. - Belediye; düzenli kentleşmeyi sağlamak, beldenin konut, sanayi ve ticaret alanı 

ihtiyacını karşılamak amacıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde, özel kanunlarına göre 
korunması gerekli yerler ile tarım arazileri hariç imarlı ve alt yapılı arsalar üretmek, konut, toplu 
konut yapmak, satmak, kiralamak ve bu amaçlarla arazi satın almak, kamulaştırma yapmak, bu ar
saları bireylere ve kooperatiflere satmak, takas etmek, bu konuda ilgili diğer kamu kurum ve 
kuruluşlan ve bankalarla işbirliği yapmak ve gerektiğinde onlarla ortak projeler gerçekleştirmek 
yetkisine sahiptir. 

Belediye, bu amaçla bütçesinden gerekli parayı ayırmak suretiyle işletme tesis edebilir, kurul
muş veya kurulacak yapı ortaklıklarına katılabilir. 

Üretilen arsa ve konutların satışı, açıklık ve rekabet ilkesine uygun olarak yapılır. Ancak, o 
belediye ve mücavir alan sınırları içinde kendisine, eşine veya 18 yaşından küçük çocuklanna ait 
konutu olmayan dar gelirli kişilere, özürlülere, afete maruz kalanlara, sanayi bölgelerinden nak
ledileceklere ve üyelerinin tamamı bu durumda olan kooperatiflere, bedeli 2942 sayılı Kamulaştır
ma Kanunu hükümlerine göre oluşturulan takdir komisyonu tarafından belirlenecek tutardan aşağı 
olmamak üzere arsa tahsisi yapılabilir. Durumları 775 sayılı Gecekondu Kanununun 25 inci mad
desine uyan kimselere de bu maddeye göre arsa ve konut sağlanabilir. 

Bu maddenin uygulama esasları, İçişleri Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafın
dan müştereken hazırlanacak çerçeve yönetmeliğe uygun olarak belediye meclisleri tarafından 
çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

Şirket kurulması 
MADDE 69. - Belediye kendisine verilen görev ve hizmet alanlannda, ilgili mevzuatta belir

tilen usullere göre sermaye şirketleri kurabilir. 
İşletme tesisi 
MADDE 70. - Belediye, özel gelir ve gideri bulunan hizmetlerini İçişleri Bakanlığının izniyle 

bütçe içinde işletme kurarak yapabilir. 
Bu işletmelerin denetimi belediyenin tâbi olduğu usule tâbidir. 
Borç ve alacakların mahsubu 
MADDE 71. - Belediyenin, diğer mahallî idarelerden veya merkezî idare kuruluşlarından olan 

özel hukuk ve kamu hukukuna tâbi alacak ve borçları mahsup edilir. 
Bu madde gereğince yapılacak mahsup işlemlerine ilişkin esas ve usuller, İçişleri Bakanlığının 

olumlu görüşü alınarak, Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 
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ALTINCI KISIM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Kentsel gelişim alanı 
MADDE 72. - Büyükşehir belediyeleri ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler; kentin 

gelişimine uygun olarak eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek; konut alanları, 
sanayi ve ticaret alanları, teknoloji parkları ve sosyal donatılar oluşturmak veya kentin tarihî ve kül
türel dokusunu korumak amacıyla kentsel gelişim projeleri uygulayabilir. 

Kentsel gelişim projelerine konu olacak alanlar, meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun 
karan ile ilân edilir. Büyükşehir belediyesi bulunan yerlerde, kentsel gelişim projeleri büyükşehir 
belediyesi tarafından uygulanır. 

Bir yerin kentsel gelişim proje alanı olarak ilân edilebilmesi için; o yerin belediye veya 
mücavir alan sınırları içerisinde bulunması ve en az yüz bin metrekare olması şarttır. Ancak bu 
projelerin, imar planı veya imar ıslah planı yapılmış alanlarda ilân edilmesi halinde, en az yüzde 
75'inde yapılaşma olmaması veya yapılaşma olmuş iseT yapılann en az yüzde 75'inin otuz yıldan 
daha eski olması şarttır. 

Kentsel gelişim proje alanlarında bulunan yapıların boşaltılması, yıkımı ve kamulaştırmasında 
anlaşma yolu esastır. Kentsel gelişim projesi kapsamında bulunan mülk sahipleri tarafından 
açılacak davalar, mahkemelerde öncelikle görüşülür ve üç ay içerisinde karara bağlanır. 

Yurt dışı ilişkileri 
MADDE 73. - Belediye, belediye meclisinin kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili konular

da faaliyet gösteren uluslararası teşekkül ve organizasyonlara, kurucu üye veya üye olabilir. 
Belediye, bu teşekkül, organizasyon ve yabancı mahallî idarelerle ortak faaliyet ve hizmet 

projeleri gerçekleştirebilir veya kardeş şehir ilişkisi kurabilir. 
Birinci ve ikinci fıkra gereğince yapılacak faaliyetlerin, dış politikaya ve uluslararası anlaş

malara uygun olarak yürütülmesi ve önceden İçişleri Bakanlığının izninin alınması zorunludur. 
Diğer kuruluşlarla ilişkiler 
MADDE 74. - Belediye, belediye meclisinin karan üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak 

görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda; 
a) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya 

bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla 
gerekli kaynak aktanmında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu 
mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır. 

b) Merkezî idareye ait hizmetlerin görülmesi amacıyla gerekli bina ve tesisler ile arsa ve aynî 
ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel görevlendirebilir. 

c) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlan, demekler, vakıflar ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük 
Sanatkârlar Kanunu kapsamına giren meslek odalan ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. 

d) Kendilerine ait taşınmaz malları, hizmetlerinde kullanılmak ve süresi yirmi beş yılı geç
memek üzere bedelli veya bedelsiz olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edebilir. Bu 
taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi 
sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür. 
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Kent konseyi 
MADDE 75. - Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliş

tirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal 
yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim 
ilkelerini hayata geçirmeye çalışır. 

Belediyeler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, varsa üniver
sitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle 
muhtarlannın temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluşan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili 
ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar. 

Kent konseyinde oluşturulan görüşler belediye meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak 
değerlendirilir. 

Belediye hizmetlerine gönüllü katılım 
MADDE 76. - Belediye; sağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal yardım, kütüphane, park, trafik ve 

kültür hizmetleriyle, yaşlılara, kadın ve çocuklara, özürlülere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmet
lerin yapılmasında beldede dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verim
liliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygular. 

Gönüllülerin nitelikleri ve çalıştırılmalarına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı tarafından 
çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

Yazışma 
MADDE 77. - Belediye, kamu kurum ve kuruluşlarıyla doğrudan yazışabilir. 
Belediye sınırları içindeki yerler 
MADDE 78. - Diğer kanunlarla getirilen hükümler saklı kalmak üzere, mezarlıklar ile belediye 

sınırlan içinde bulunan ve sahipsiz arazi niteliğinde olan seyrangâh, harman yeri, koruluk, dinlen
me yerleri, meydanlar, bataklık, çöp döküm sahalan, belediye tarafından deniz, nehir ve gölden dol
durma suretiyle kazanılan alanlar, yıkılmış kale ve kulelerin boş arsaları ve enkazı ve benzeri yer
ler belediyenin tasarrufundadır. 

Şehirlerarası özel otobüs terminali işletmesi 
MADDE 79. - Belediye sınırlan ve mücavir alanlan içerisinde, kara yolu ile yolcu taşıma hak

kına sahip gerçek ve tüzel kişilerin şehirlerarası otobüs terminali kurmalanna ve işletmelerine var
sa nazım imar planı ve şehrin ana ulaşım planına uygun olmak kaydıyla belediye tarafından izin 
verilebilir. Bu yetki büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi tarafından kullanılır. 

Ad verme, tanıtıcı amblem ve flama 
MADDE 80. - Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesine; beldeyi 

tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararlar belediye meclisinin üye tam 
sayısının salt çoğunluğunun karan ile verilir. Bunlann değiştirilmesine ilişkin kararlar, meclis üye 
tamsayısının üçte iki çoğunluğunun karan ve mülkî idare amirinin onayı ile olur. 

Avukatlık ücretinin dağıtımı 
MADDE 81. - Bir kadroya bağlı olarak aylık veya ücreti belediye veya bağlı kuruluşları büt

çesinden verilen avukatlann takip ettikleri dava ve işlerde; belediye veya bağlı kuruluşlan lehine 
takdir edilen avukatlık ücreti, hazine avukatlannın tâbi olduğu usule göre dağıtılır. 

Yeniden değerleme oranının uygulanması 
MADDE 82. - Bu Kanunda belirtilen parasal miktarlar, her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 

göre belirlenecek yeniden değerleme oranına göre artınlır. 
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Uygulanmayacak hükümler 
MADDE 83. - Bu Kanunla, belediyenin sorumlu ve yetkili kılındığı görev ve hizmetlerle ilgili 

olarak, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı 
Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu, 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 2/7/1964 tarih
li ve 492 sayılı Harçlar Kanunu, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu, 14/6/1989 tarihli ve 
3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiş
tirilerek Kabulüne Dair Kanun, 24/6/1995 tarihli ve 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denet
lenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ile 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma 
Kanununda bu Kanun hükümlerine aykırılık bulunması durumunda bu Kanun hükümleri uygulanır. 

Değiştirilen hükümler 
MADDE 84. - 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 

ek 48 inci maddesinin (b) bendinin 18/5/1994 tarihli ve 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
yeniden düzenlenen ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Belediyelerde iştirakçilikleri devam edenlerden büyükşehir belediye başkanlarına il valisi; il 
belediye başkanlanna bakanlıklarda genel idare hizmetleri sınıfında görev yapan genel müdür; 
diğer belediye başkanlanna ise son nüfus sayımına göre nüfusu; 

a) 250.000 ve daha fazla olan belediyelerde bakanlıklarda genel idare hizmetleri sınıfında 
görev yapan genel müdür, 

b) 100.000'den 250.000'e kadar olan belediyelerde birinci derecenin dördüncü kademesindeki 
mülkî idare amiri, 

c) 25.000'den 100.000'e kadar olan belediyelerde bakanlıklarda genel idare hizmetleri sınıfın
da görev yapan daire başkanı, 

d) 25.000'e kadar olan belediyelerde bakanlıklarda genel idare hizmetleri sınıfında birinci 
derecede görev yapan şube müdürü, 

için belirlenen ve emekliliklerinde esas alınan ek gösterge, zam ve diğer tazminat rakamlan uygulanır." 
Yürürlükten kaldırılan hükümler 
MADDE 85. - 3/4/1930 tarihli ve 1580 sayılı Belediye Kanunu ile bu Kanunun ek ve değişik

likleri; 10/6/1983 tarihli ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 18 inci maddesindeki "aday 
olmak isteyen belediye başkanları ve" ibaresi ile "ile belediye meclis üyeleri, il genel meclisi 
üyeleri" ibaresi; 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmün
de Kararnamenin 2 nci maddesinin (b) fıkrası, 5 inci maddesi ve 11 inci maddesinin (c) fıkrasındaki 
"İl özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurduklan birlik ve müesseselerde sürekli işçi çalıştınl-
ması Devlet Personel Dairesinin görüşüne dayalı İçişleri Bakanlığının vizesine tâbidir. Bu kuruluş
larda yeni kurulan birimler ile yeniden satın alınacak iş araç ve makineleri ve toplu taşım araçlan 
için ihtiyaç duyulacaklar dışında sürekli işçi kadrosu istenemez ve vize yapılamaz." ibaresi; 
24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 18 inci 
maddesinin (ı) ve (j) bentleri; 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdür
lüğünün Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) bendi 
ile ikinci ve üçüncü fıkralan; 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 
Teşvik Kanununun 8 inci maddesinin (b) bendi yürürlükten kaldınlmıştır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Geçici Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1.-31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümleri gereğince or
man sınırlan dışına çıkanlan yerler ile 17/10/1983 tarihli ve 2924 sayılı Orman Köylülerinin Kal-
kınmalannın Desteklenmesi Hakkında Kanun hükümlerine tâbi olarak Orman Bakanlığı emrine 
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geçen yerler ile mera, yaylak ve kışlak olarak hayvancılıkta kullanılabilecek yerler, kamu hizmet
lerinde kullanılan veya özel mevzuatı gereğince gerçek ve kamu veya özel hukuk tüzel kişilerine 
tahsisli yerler hariç, 1/5000 ölçekli nazım imar planı içinde kalan hazine arazi ve arsaları; belediye 
ve mücavir alan sınırlan içinde belediyeye, büyükşehir belediye teşkilâtı kurulan yerlerde 10.000 
metrekarenin üzerinde olan yerler büyükşehir belediyesine bedelsiz devredilir. 

Bu arazi ve arsalar öncelikle toplu konut ve şehircilik hizmetlerinde kullanılır. Bunların satıl
ması durumunda elde edilecek gelirin üçte biri hazineye aktarılır. 

GEÇİCİ MADDE 2. - Belediye, personel giderlerine ilişkin olarak 49 uncu maddede öngörülen 
oranlara ininceye kadar, İçişleri Bakanlığının izni dışında yeni personel istihdam edemez. 

GEÇİCİ MADDE 3. - Norm kadro uygulamasına geçinceye kadar belediyenin, bağlı kuruluş
larının ve mahallî idare birliklerinin memur ve sürekli işçi kadroları ile pozisyonlarının ihdas ve ip
talleri, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Son Hükümler 

Yürürlük 
MADDE 86. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 87. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Recep Tayyip Erdoğan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V. 
B. Atalay 

Devlet Bakanı 
B. Atalay 

Devlet Bakanı 
G. Akşit 

Millî Savunma Bakanı V. 
A. Aksu 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Çelik 

Ulaştırma Bakanı 
B. Yıldırım 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V. 
R. Akdağ 

Devlet Bakam 
A. Babacan 

Devlet Bakanı V. 
A. Coşkun 

İçişleri Bakanı 
A. Aksu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Z. Ergezen 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
S. Güçlü 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
M. H. Güler 

Çevre ve Orman Bakanı 
O. Pepe 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M. A. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Aydın 

Adalet Bakanı V. 
M. A. Şahin 

Maliye Bakanı 
K. Unakıtan 

Sağlık Bakanı 
R. Akdağ 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakam 
M. Başesgioğlu 

Kültür ve Turizm Bakanı 
E. Mumcu 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 
BELEDİYE KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 
Amaç 
MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yet

ki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. 
Kapsam 
MADDE 2.- Bu Kanun belediyeleri kapsar. 
Tanımlar 
MADDE 3.- Bu Kanunun uygulanmasında; 
a) Belediye: Beldenin ve belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını kar

şılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî 
özerkliğe sahip kamu tüzel kişisini, 

b) Belediyenin organları: Belediye meclisini, belediye encümenini ve belediye başkanını, 
c) Belde: Belediyesi bulunan yerleşim yerini, 
d) Mahalle: Belediye sınırları içerisinde yer alan, ortak ihtiyaç ve öncelikleri benzer özellikler 

gösteren ve sakinleri arasında komşuluk ilişkisi bulunan insanların yaşadığı idarî birimi, 
İfade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Belediyenin Kuruluşu ve Sınırları 

Kuruluş 
MADDE 4.- Nüfusu 5.000 ve üzerinde olan yerleşim birimlerinde belediye kurulabilir. İl ve il

çe merkezlerinde belediye kurulması zorunludur. 
İçme ve kullanma suyu havzaları ile sit ve diğer koruma alanlarında ve meskun sahası kurulu 

bir belediyenin sınırlarına 5.000 metreden daha yakın olan yerleşim yerlerinde belediye kurulamaz. 
Köylerin veya muhtelif köy kısımlarının birleşerek belediye kurabilmeleri için, meskûn 

sahalanmn, merkez kabul edilecek yerleşim yerinin meskûn sahasına azami 5.000 metre mesafede 
bulunması ve nüfusları toplamının 5.000 ve üzerinde olması gerekir. 

Bir veya birden fazla köyün köy ihtiyar meclisinin karan veya seçmenlerinin en az yansından bir 
fazlasının mahallîn en büyük mülkî idare amirine yazılı başvurusu ya da valinin kendiliğinden buna 
gerek görmesi durumunda, valinin bildirimi üzerine, mahallî seçim kurullan, on beş gün içinde köy
de veya köy kısımlarında kayıtlı seçmenlerin oylannı alır ve sonucu bir tutanakla valiliğe bildirir. 

İşlem dosyası valinin görüşüyle birlikte İçişleri Bakanlığına gönderilir. Danıştayın görüşü 
alınarak müşterek kararname ile o yerde belediye kurulur. 

Yeni iskân nedeniyle oluşturulan ve nüfusu 5.000 ve üzerinde olan herhangi bir yerleşim yerin
de, İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine müşterek kararnameyle belediye kurulabilir. 

Sınırların tespiti 
MADDE 5.- Yeni kurulan bir belediyenin sınırlan, kuruluşu izleyen altı ay içinde aşağıdaki 

şekilde tespit edilir: 
a) Eskiden beri beldeye ait sayılan tarla, bağ, bahçe, çayır, mera, otlak, yaylak, zeytinlik, 

palamutluk, fundalık gibi yerler ile kumsal ve plajlar belediye sının içine alınır. 
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b) Belediye sınırlarını dere, tepe, yol gibi belirli ve sabit noktalardan geçirmek esastır. Bunun 
mümkün olmaması durumunda, sınır düz olarak çizilir ve işaretlerle belirtilir 

c) Belediyenin sınırlan içinde kalan ve eskiden beri komşu belde veya köy halkı tarafından 
yararlanılan yayla, çayır, mera, koru, kaynak ve mesirelik gibi yerlerden geleneksel yararlanma hak
lan devam eder. Bu haklar için sınır kâğıdına şerh konulur. 

d) Çizilen sınırların geçtiği yerlerin bilinen adlan sınır kâğıdına yazılır. Aynca yetkili fen 
elemanı tarafından düzenlenen kroki sınır tespit tutanağına eklenir. 

Sınırların kesinleşmesi 
MADDE 6.- Belediye sınırlan, belediye meclisinin karan ve kaymakamın görüşü üzerine 

valinin onayı ile kesinleşir. 
Kesinleşen sınırlar, valilikçe yerinde uygulanmak suretiyle taraflara gösterilir ve durum bir 

tutanakla belirlenir. Kesinleşen sınır kararları ile dayanağı olan belgelerin birer örneği; 
belediyesine, mahallî tapu dairesine, il özel idaresine ve o yerin mülkî idare amirine gönderilir. 

Kesinleşen sınırlar zorunlu nedenler olmadıkça beş yıl süre ile değiştirilemez. 
Sınır uyuşmazlıklarının çözümü 
MADDE 7.- Bir il dahilindeki beldeler veya köyler arasında sınır uyuşmazlığı çıkması halinde 

ilgili belediye meclisi ve köy ihtiyar meclisi ile kaymakamın görüşleri otuz gün süre verilerek is
tenir. Vali, bu görüşleri değerlendirerek sınır uyuşmazlığını karara bağlar. Büyükşehir belediyesi 
sınırlan içinde kalan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin sınır değişikliklerinde büyükşehir belediye 
meclisinin de görüşü alınır. 

İl ve ilçe sınırlarının değiştirilmesini gerektirecek sınır uyuşmazlıklannda 10.6.1949 tarihli ve 
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümleri uygulanır. 

Birleşme ve katılmalar 
MADDE 8.- Bir belde veya köyün veya bunlann bazı kısımlannın meskun sahasının, komşu 

bir beldenin meskun sahası ile birleşmesi halinde, iltihak olunacak belde sakinlerinin oylanna baş
vurulmaksızın, katılmak isteyen köy veya belde veya bunlann kısımlannda yapılan oy verme 
sonucuna ait evrak, valilikçe iltihak olunacak belediyeye gönderilir. Belediye meclisi evrakın 
gelişinden itibaren otuz gün içerisinde istek hakkındaki karannı verir. Belediye meclisinin kabulüy
le katılım gerçekleşir. Katılma talebinin belediye meclisi tarafından reddi durumunda, karann teb
liğinden itibaren on beş gün içinde istek sahiplerinin itirazı üzerine, valinin görüşüyle birlikte dos
ya, İçişleri Bakanlığı tarafından görüşü alınmak üzere Danıştaya gönderilir. Danıştayın görüşü 
üzerine 4 üncü maddedeki usule göre işlem tamamlanır. 

Belde, köy veya bunlann bazı kısımlannın meskun sahalan arasında 5.000 metre ve altında 
mesafe bulunması, birleşmiş sayılmalanna yeterlidir. 

Bir beldenin bazı kısımlannın komşu bir beldeye katılmasında, belde nüfusunun 5.000'den 
aşağı düşmemesi şarttır. 

Bu madde uyannca gerçekleşen katılmalarda, iltihak olunan belde ile bazı kısımlan veya tümü 
iltihak olan köy veya belde arasında; taşınır ve taşınmaz mal, hak, alacak ve borçlann devri ve pay
laşımı, aralannda düzenlenecek protokolle belirlenir. 

Birleşme ve katılma işlemlerinde bu maddede düzenlenmeyen hususlarda 4 üncü madde hük
müne göre işlem yapılır. 

Mahalle ve yönetimi 
MADDE 9.- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir. 
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Belediye sınırlan içinde mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tes
piti ve değiştirilmesi, belediye meclisinin karan ve kaymakamın görüşü üzerine valinin onayı ile olur. 

Muhtar, mahalle sakinlerinin gönüllü katılımıyla ortak ihtiyaçlan belirlemek, mahallenin 
yaşam kalitesini geliştirmek, belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlanyla ilişkilerini yürütmek, 
mahalle ile ilgili konularda görüş bildirmek, diğer kurumlarla iş birliği yapmak ve kanunlarla 
verilen diğer görevleri yapmakla yükümlüdür. 

Belediye, mahallenin ve muhtarlığın ihtiyaçlannın karşılanması ve sorunlarının çözümü için 
bütçe imkanları ölçüsünde gerekli yardım ve desteği sağlar; kararlannda mahallelinin ortak istek
lerini gözönünde bulundurur ve hizmetlerin mahallenin ihtiyaçlanna uygun biçimde yürütülmesini 
sağlamaya çalışır. 

Belde adının değiştirilmesi 
MADDE 10.- Bir beldenin adı, belediye meclisi üye tam sayısının en az dörtte üç çoğun

luğunun karan ve valinin görüşü üzerine İçişleri Bakanlığının onayı ile değiştirilir. Bu karar Resmî 
Gazetede yayımlanır. 

Tüzel kişiliğin sona erdirilmesi 
MADDE 11.- Belediye sının veya meskun sahası, bağlı olduğu il veya ilçe belediyesi ile 

nüfusu 50.000 ve üzerinde olan bir belediyenin sınırına, 5.000 metreden daha yakın duruma gelen 
belediye ve köylerin tüzel kişiliği; genel imar düzeni veya temel alt yapı hizmetlerinin gerekli kıl
ması durumunda, Danıştayın görüşü alınarak, İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine müşterek karar
name ile kaldınlarak bu belediyeye katılır. Tüzel kişiliği kaldınlan belediyenin mahalleleri, katıl-
dıklan belediyenin mahalleleri hâline gelir. Tüzel kişiliği kaldınlan belediye ile köylerin taşınır ve 
taşınmaz mal, hak, alacak ve borçlan katıldıklan belediyeye intikal eder. 

Nüfusu 2.000'in altına düşen belediyeler, Danıştayın görüşü alınarak, İçişleri Bakanlığının 
önerisi üzerine müşterek kararname ile köye dönüştürülür. Tüzel kişiliği kaldınlan belediyenin tas
fiyesi il özel idaresi tarafından yapılır. Bu belediyenin taşınır ve taşınmaz mallan ile hak, alacak ve 
borçlan ilgili köy tüzel kişiliğine intikal eder. İntikal eden borçlann karşılanamayan kısımlan il özel 
idaresi tarafından üstlenilir ve vali tarafından İller Bankasına bildirilir. İller Bankası bu miktan, 
takip eden ayın genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamının belediyelere aynlan kısmından 
keserek ilgili il özel idaresi hesabına aktanr. 

Kararlarının uygulanması ve nüfus tespiti 
MADDE 12.- 4 üncü, 6 ncı, 7 nci, 8 inci, 9 uncu ve 10 uncu maddelerde belirtilen kararlar 

kesinleşme tarihini takip eden yılın ocak ayının birinci gününden itibaren yürürlüğe girer. 4 üncü 
maddeye göre belediye kurulan yerlerde 18.1.1984 tarihli ve 2972 sayılı Mahallî İdareler ile Mahal
le Muhtarlıklan ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 29 uncu maddesine göre seçim 
yapılır. 

8 inci maddede geçen birleşme ve katılmalara, 9 uncu maddede geçen mahalle kaldınlmasına, 
11 inci maddede geçen belediye ve köy tüzel kişiliğinin kaldırılmasına veya bir beldenin köye 
dönüştürülmesine dair kararlar ilk mahallî idareler seçimlerinde uygulanır ve seçimler bu yerlerin 
yeni durumlanna göre yapılır. 

Yerleşim yerlerinin bu Kanunda öngörülen nüfuslan Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığınca 
tespit edilir. 

Hemşehri hukuku 
MADDE 13.- Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve 

hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediye idaresinin yardımların-
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dan yararlanma haklan vardır. Yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda sunulması 
zorunludur. 

Belediye, hemşehriler arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin 
korunması konusunda gerekli çalışmaları yapar. Bu çalışmalarda, üniversitelerin, kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, sivil toplum kuruluşları ve uzman kişilerin 
katılımını sağlayacak önlemler alınır. 

Belediye sınırlan içinde oturan, bulunan veya ilişiği olan her şahıs, belediyenin, kanunlara 
dayanan kararlarına, emirlerine ve duyurularına uymakla ve belediye vergi, resim, harç, katkı ve 
katılma paylarını ödemekle yükümlüdür. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumluluklan 

Belediyenin görev ve sorumlulukları 
MADDE 14.- Belediye, kanunlarla münhasıran başka bir kamu kurum ve kuruluşuna veril

meyen mahallî müşterek nitelikteki her türlü görev ve hizmeti yapar veya yaptınr, gerekli kararları 
alır, uygular ve denetler. 

Belediye öncelikle, imar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; çevre ve çevre sağ
lığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin 
ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, genç
lik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, evlendirme, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve 
ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. 

Belediye, okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının in
şaatı ile bakım ve onanmını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaç
larını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile 
tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânlann ve işlevlerinin korunmasını sağ
layabilir, bu amaçla bakım ve onanmını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun 
olarak yeniden inşa edebilir. 

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği 
dikkate alınarak belirlenir. 

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet 
sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. 

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı, belediye sınırlarını kapsar. 
Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 
Belediyenin yetkileri ve imtiyazları 
MADDE 15.- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: 
a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü 

faaliyet ve girişimde bulunmak, 
b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, 

belediye yasaklan koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek, 
c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı 

vermek, 
d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, 

tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili 
gereken doğalgaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacaklann tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak veya 
yaptırmak, 
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e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve 
yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iş
letmek ve işlettirmek, 

f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil 
her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. 

g) Hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını, kum, çakıl, odun, kömür ve hurda depolama 
alanlarını ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması 
için gereken tedbirleri almak; katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, or
tadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak, 

h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye sınırları ve 
mücavir alanlar içerisinde taşınmaz malları almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya 
vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek, 

i) Borç almak, bağış kabul etmek, 
j) Toptancı ve perakendeci halleri, otobüs terminali, fuar alanı, yat limanı ve mezbaha kurmak, 

kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek, 
k) 1.5.2003 tarihli ve 4856 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin (ı) bendine göre oluşturulacak kural 

ve standartlara uymak kaydıyla motorlu taşıt muayene ve emisyon ölçümü yapmak veya yaptırmak, 
1) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmibeş milyar Türk Lirasına kadar olan 

dava konusu uyuşmazlıkların, anlaşmayla tasfiyesine karar vermek, 
m) İkinci ve üçüncü sınıf gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini 

ruhsatlandırmak ve denetlemek, 
n) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış 

yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcılann faaliyetten men 
edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda ban
kalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek, 

o) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek, 
Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakan

lığının kararıyla süresi 49 yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmet
lerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi 
toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla 
yerine getirebilir. 

Büyükşehir ve il belediyeleri, meclis kararıyla il sınırlan içinde; turizm, sağlık, sanayi ve 
ticaret yatırımlarının ve üniversitelerin su, termal su, kanalizasyon, doğalgaz, yol ve aydınlatma gibi 
alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya 
yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; ilde turizmi geliştirecek projelere 
İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı haricinde kullanılmamak kay
dıyla arsa tahsis edebilir. 

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek 
amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. 

Belediye mallanna karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 
Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hiz

metlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez. 
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Belediyeye tanınan muafiyetler 
MADDE 16.- Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir 

getirmeyen taşınmaz malları ile bunlann inşa ve kullanımlan her türlü vergi, resim, harç, katılma 
ve katkı paylanndan muaftır. 

İKİNCİ KISIM 
Belediyenin Organları 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Belediye Meclisi 

Belediye meclisi 
MADDE 17.- Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve 

usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur. 
Meclisin görev ve yetkileri 
MADDE 18.- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Stratejik plan ile yatınm ve çalışma programlannı, belediye faaliyetlerinin ve personelinin 

performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek, 
b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonk

siyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak, 
c) Belediyenin imar planlannı görüşmek ve onaylamak, 
d) Borçlanmaya karar vermek, 
e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya 

tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldınlmasına; üç 
yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmi beş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî 
hak tesisine karar vermek, 

f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağ
lı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek, 

g) Şartlı bağışlan kabul etmek, 
h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktan beş milyardan yirmibeş milyar Türk Lirasına 

kadar, dava konusu olan belediye alacaklannın anlaşma ile tasfiyesine karar vermek, 
i) Bütçe içi işletme ile Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklar

dan aynlmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatınm ortaklığı kurulmasına karar vermek, 
j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatınmlannın yap-işlet veya yap-işlet-devret 

modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek, 
k) Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonlan üyelerini seçmek, 
1) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlannın kadrolannın ihdas, iptal ve 

değiştirilmesine karar vermek, 
m) Belediye tarafından çıkanlacak yönetmelikleri kabul etmek, 
n) Meydan, cadde, sokak ve parklara ad vermek, 
o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya aynlmaya 

karar vermek, 
p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare bir

likleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal iliş
kileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştiril
mesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye 
karar vermek, 
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r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek, 
s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak, 
t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. 
Başkanlık divanı 
MADDE 19.- Belediye meclisi, seçim sonuçlarının ilânını takip eden beşinci gün belediye baş

kanının başkanlığında kendiliğinden toplanır. Meclis bu toplantıda, üyeleri arasından, gizli oyla mec
lis birinci ve ikinci başkan vekili ile iki kâtip üyeyi ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçer. İlk iki 
yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı yapılacak ilk mahallî idareler seçimlerine kadar görev yapar. 

Başkanlık divanı seçimi üç gün içinde tamamlanır. 
Meclise belediye başkanı, katılamaması durumunda meclis birinci başkan vekili, onun da 

katılamaması durumunda ikinci başkan vekili başkanlık eder. Ancak yıllık faaliyet raporunun 
görüşüldüğü meclis toplantısı meclis başkan vekilinin başkanlığında yapılır. 

Başkanlık divanında boşalma olması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi seçilir. 
Meclis başkanı, meclis çalışmalarında düzeni sağlamakla yükümlüdür. 
Meclisin çalışmalarına ve katılıma ilişkin esas ve usuller İçişleri Bakanlığı tarafından 

çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 
Meclis toplantısı 
MADDE 20.- Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, meclis tarafından önceden belirlenen gün

de, mutat toplantı yerinde toplanır. Ekim ayı toplantısı dönem başı toplantısıdır. 
Bütçe görüşmesine rastlayan toplantı süresi en çok yirmi gün, diğer toplantıların süresi en çok 

beş gündür. 
Mutat toplantı yeri dışında toplanılmasının zorunlu olduğu durumda üyelere önceden bilgi ver

mek kaydıyla meclis başkanının belediye sınırlan içerisinde belirlediği yerde toplantı yapılır. Ay-
nca, toplantının yeri ve zamanı mutat usullerle belde halkına duyurulur. 

Meclis toplantılan açıktır. Meclis başkanının veya üyelerden herhangi birinin gerekçeli önerisi 
üzerine, toplantıya katılanlann salt çoğunluğuyla kapalı oturum yapılmasına karar verilebilir. 

Meclis görüşmeleri görevlilerce tutanağa geçirilir, başkan ve kâtip üyeler tarafından imzalanır. 
Toplantılar, meclisin karanyla sesli ve görüntülü cihazlarla da kaydedilebilir. 

Gündem 
MADDE 21.- Gündem, belediye başkanı tarafından belirlenir ve üyelere en az üç gün önceden 

bildirilir. Aynca çeşitli yöntemlerle halka duyurulur. 
Meclis üyeleri de belediyeye ait işlerle ilgili konulann gündeme alınmasını önerebilir. Öneri, 

toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla kabul edildiği takdirde gündeme alınır. 
Toplantı ve karar yeter sayısı 
MADDE 22.- Belediye meclisi, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanlann 

salt çoğunluğuyla karar verir. Salt çoğunluk belli bir sayının yansından az olmayan çoğunluğu ifade 
eder. Oylamada eşitlik çıkması durumunda meclis başkanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. 
Gizli oylamada eşitlik çıkması durumunda oylama tekrarlanır, eşitliğin bozulmaması durumunda 
meclis başkanı tarafından kur'a çekilir. Ancak, karar yeter sayısı, üye tam sayısının dörtte birinden 
az olamaz. 

Meclisin toplanmasında, üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde, başkan, gün 
ve saatini belirleyerek en geç üç gün içinde toplanmak üzere meclisi tatil eder. Gelecek toplantı, 
hazır bulunan üyelerle yapılır. 
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Görüşmeler sırasında başkan veya üyelerden birinin talebi üzerine yapılacak yoklamada karar 
yeter sayısının bulunmadığı anlaşılırsa, ikinci fıkradaki hükümler uygulanır. 

Üyeler oylarını bizzat kullanır. Gizli oy kullanmaya fizikî bakımdan engelli üyeler, tayin 
edecekleri kişi eliyle oy kullanabilirler. 

Oylama gizli, işaretle veya ad okunarak yapılır. Oy verme, kabul, ret veya çekimser şeklinde 
olur. 

Kararlar, meclis başkanı ve kâtip üyeler tarafından imzalanır ve bir sonraki toplantıda üyelere 
dağıtılır. 

Meclis kararlarının kesinleşmesi 
MADDE 23.- Belediye başkanı, hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını, gerekçesini de belir

terek yeniden görüşülmek üzere beş gün içinde meclise iade edebilir. 
Yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden görüşülmesi istenip de belediye meclisi 

üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen kararlar kesinlesin 
Belediye başkanı, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine on gün içinde idarî yargıya 

başvurabilir. 
Kararlar kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde mahallîn en büyük mülkî idare 

amirine gönderilir. Mülki idare amirine gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez. 
Mülkî idare amiri hukuka aykırı gördüğü kararlar aleyhine on gün içinde idarî yargıya baş

vurabilir. 
Kesinleşen meclis kararlarının özetleri yedi gün içinde uygun araçlarla halka duyurulur. 
İhtisas komisyonları 
MADDE 24.- Belediye meclisi, her dönem başı toplantısında, üyeleri arasından seçilecek en az 

üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. 
İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının 

meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000'in 
üzerindeki belediyelerde plan ve bütçe ile imar komisyonlarının kurulması zorunludur. 

Meclis toplantısını müteakip imar komisyonu en fazla on iş günü, diğer komisyonlar ise beş iş 
günü içinde kendilerine havale edilen işleri sonuçlandırır. Komisyonlar kendilerine havale edilen iş
lerle ilgili raporlannı bu sürenin sonunda meclise sunmadıkları takdirde, konu meclis başkanı 
tarafından doğrudan gündeme alınır. 

İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten sonra 
belediye meclisinde karara bağlanır. 

Mahalle muhtarlarının, belediye meclisi üye tam sayısının beşte biri oranında her yıl kendi 
aralarından seçeceği temsilciler, büyükşehir belediye meclisi hariç, belediye meclisinin fahrî 
üyesidir. Fahrî üyeler, ihtisas komisyonu toplantılanna katılarak görüşlerini belirtebilir, ancak oy 
kullanamaz. 

Ayrıca, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversite ve sendikalar ile gündemdeki 
konularla ilgili sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, oy hakkı olmaksızın kendi görev ve faaliyet alan
larına giren konuların görüşüldüğü ihtisas komisyonu toplantılanna katılabilir ve görüş bildirebilir. 

Komisyon çalışmalarında uzman kişilerden yararlanılabilir. 
Komisyon raporları alenîdir, çeşitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere meclis tarafından 

maliyetlerini aşmamak üzere belirlenecek bedel karşılığında verilir. 
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Denetim komisyonu 
MADDE 25.- İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye 

meclisi, her ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlem
lerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak 
üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin 
meclisdeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur. 

Komisyon, belediye başkanı tarafından belediye binası içinde belirlenen yerde çalışır ve çalış
malarında kamu kuruluşları personelinden, gerektiğinde uzman kişi ve kuruluşlardan yararlanabilir. 
Bu kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret, meclis tarafından kararlaştırılır. 

Komisyon belediye birimleri ve bağlı kuruluşlarından her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilir. Bu 
istekler gecikmeksizin yerine getirilir. 

Komisyon, çalışmasını şubat ayı sonuna kadar tamamlar ve buna ilişkin raporunu izleyen ayın 
on beşine kadar meclis başkanlığına sunar. 

Konusu suç teşkil eden hususlarla ilgili olarak meclis başkanlığı tarafından yetkili mercilere 
suç duyurusunda bulunulur. 

Meclisin bilgi edinme ve denetim yollan 
MADDE 26.- Belediye meclisi, bilgi edinme ve denetim yetkisini faaliyet raporunu değerlen

dirme, denetim komisyonu, soru, genel görüşme ve gensoru yoluyla kullanır. 
Meclis üyeleri, meclis başkanlığına önerge vererek belediye işleriyle ilgili konularda sözlü 

veya yazılı soru sorabilir. Soru, belediye başkanı veya görevlendireceği kişi tarafından sözlü veya 
yazılı olarak cevaplandırılır. 

Meclis üyelerinin en az üçte biri, meclis başkanlığına istekte bulunarak, belediyenin işleriyle 
ilgili bir konuda genel görüşme açılmasını isteyebilir. Bu istek meclis tarafından kabul edildiği tak
dirde gündeme alınır. 

Belediye başkanınca meclise sunulan bir önceki yıla ait faaliyet raporundaki açıklamalar, mec
lis üye tam sayısının dörtte üç çoğunluğuyla yeterli görülmezse yetersizlik kararıyla görüşmeleri 
kapsayan tutanak, meclis başkan vekili tarafından mahallîn mülkî idare amirine gönderilir. 

Vali, dosyayı gerekçeli görüşüyle birlikte Danıştaya gönderir. 
Yetersizlik kararı, Danıştayca uygun görüldüğü takdirde belediye başkanı, başkanlıktan düşer. 
Meclis üye tam sayısının en az üçte biri oranındaki üyenin imzasıyla belediye başkanı hakkın

da gensoru önergesi verilebilir. Gensoru önergesi, meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyu 
ile gündeme alınır. 

Gensoru önergesinin karara bağlanmasında dördüncü fıkraya göre işlem yapılır. 
Başkan ve meclis üyelerinin görüşmelere katılamayacağı durumlar 
MADDE 27.- Belediye başkanı ve meclis üyeleri, münhasıran; kendileri, ikinci derece dâhil kan 

ve kayın hısımları ve evlatlıkları ile ilgili işlerin görüşüldüğü meclis toplantılarına katılamazlar. 
Başkan ve meclis üyelerinin yükümlülükleri 
MADDE 28.- Belediye başkanı görevi süresince veya görevinin sona ermesinden itibaren üç 

yıl süreyle, meclis üyeleri ise görevleri süresince ve görevlerinin sona ermesinden itibaren iki yıl 
süreyle, belediye ve bağlı kuruluşlarına karşı doğrudan doğruya veya dolaylı olarak taahhüde 
giremez, komisyonculuk ve temsilcilik yapamaz. 

Meclis üyeliğinin sona ermesi 
MADDE 29.- Meclis üyeliği, ölüm ve istifa durumunda kendiliğinden sona erer. Meclis 

üyeliğinden istifa dilekçesi belediye başkanlığına verilir ve başkan tarafından meclisin bilgisine 
sunulur. 
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Özürsüz veya izinsiz olarak arka arkaya üç birleşim günü veya bir yıl içinde yapılan toplan
tıların yansına katılmayan üyenin üyeliğinin düşmesine, savunması alındıktan sonra üye tam 
sayısının salt çoğunluğuyla karar verilir. 

Belediye meclisi üyeliğine seçilme yeterliğinin kaybedilmesi durumunda, valinin bildirmesi 
üzerine Danıştay tarafından üyeliğin düşmesine karar verilir. 

Meclisin feshi 
MADDE 30.- Belediye meclisi; 
a) Kendisine kanunla verilen görevleri süresi içinde yapmayı ihmal eder ve bu durum 

belediyeye ait işleri sekteye veya gecikmeye uğratırsa, 
b) Belediyeye verilen görevlerle ilgisi olmayan siyasî konularda karar alırsa, 
İçişleri Bakanlığının bildirisi üzerine Danıştayın karan ile feshedilir. 
İçişleri Bakanlığı gerekli gördüğü takdirde meclisin feshine dair bildiri ile birlikte karar verilin

ceye kadar meclis toplantılannın ertelenmesini de ister. Danıştay, bu hususu en geç bir ay içinde 
karara bağlar. 

Bu şekilde feshedilen meclisin yerine seçilen meclis, kalan süreyi tamamlar. 
Boşalan meclisin görevinin yerine getirilmesi 
MADDE 31.- Belediye meclisinin; 
a) Danıştay tarafından feshi veya meclis toplantılannın ertelenmesi, 
b) Meclis üye tam sayısının yandan fazlasının tutuklanması, 
c) Yedek üyelerin getirilmesinden sonra da meclis üye tam sayısının yansından aşağı düşmesi, 
d) Geçici olarak görevden uzaklaştınlması, 
Hallerinde, meclis çalışabilir duruma gelinceye veya yeni meclis seçimi yapılıncaya kadar 

meclis görevi, belediye encümeninin memur üyeleri tarafından yürütülür. 
Huzur ve izin hakkı 
MADDE 32.- Meclis üyelerine, meclis toplantılarına ve ihtisas komisyonlan toplantılanna 

katıldıklan her gün için, 39 uncu madde uyannca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt 
ödeneğin günlük tutannın üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda 
huzur hakkı ödenir. Huzur hakkı ödenecek gün sayısı, 20 nci maddenin ikinci fıkrasında ve 24 ün
cü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen toplantı günü sayısından fazla olamaz. 

Meclis üyeleri hastalıklan süresince izinli sayılır. Aynca mazeretleri durumunda, bir yıl için
deki toplantı süresinin yansını aşmamak şartıyla istekleri üzerine meclis tarafından izin verilebilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Belediye Encümeni 

Belediye encümeni 
MADDE 33.- Belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında; 
a) İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl 

kendi üyeleri arasından bir yıl için, gizli oyla seçeceği dört üye ile biri malî hizmetler birim amiri 
olmak üzere belediye başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği dört üyeden, 

b) Diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için, gizli oy
la seçeceği üç üye ile biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere belediye başkanının her yıl birim 
amirleri arasından seçeceği üç üyeden, 

Oluşur. 
Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda, belediye başkanının görevlendireceği başkan 

yardımcısı, encümene başkanlık eder. 
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Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak, ilgili birim amirleri, belediye baş
kanı tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir. 

Encümenin görev ve yetkileri 
MADDE 34.- Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Stratejik plan ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye mec

lisine görüş bildirmek, 
b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak, 
c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek, 
d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak, 
e) Kanunlarda öngörülen cezalan vermek, 
f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş milyar Türk Lirasına kadar, dava konusu 

olan belediye alacaklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek, 
g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarım uygulamak; süresi 

üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek, 
h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek. 
Encümen topHtıtttsı 
MADDE 35.- Belediye encümeni, haftada birden az olmamak üzere önceden belirlenen gün ve 

saatte toplanır. Belediye başkanı acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir. 
Encümen üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. 

Oyların eşitliği durumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Çekimser oy kullanılamaz. 
Encümen gündemi belediye başkanı tarafından hazırlanır. Encümen üyeleri başkanının uygun 

görüşü ile gündem maddesi teklif edebilir. Belediye başkanı tarafından havale edilmeyen konular 
encümende görüşülemez. 

Encümene havale edilen konular bir hafta içinde görüşülerek karara bağlanır. 
Alınan kararlar başkan ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Karara muhalif kalan

lar gerekçelerini de açıklar. 
Encümen başkan ve üyeleri, münhasıran; kendileri, ikinci derece dâhil kan ve kayın hısımları 

ve evlatlıkları ile ilgili işlerin görüşüldüğü encümen toplantılarına katılamazlar. 
Encümen üyelerine verilecek ödenek 
MADDE 36.- Belediye encümeni başkan ve üyelerine, nüfusu 10.000' e kadar olan belediyeler

de 3.500, nüfusu 10.001-50.000' e kadar olan belediyelerde 4.500, 50.001-200.000' e kadar olan 
belediyelerde 6.000 ve 200.001' in üzerinde olan belediyelerde ise 7.500 gösterge rakamının Dev
let memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık brüt ödenek 
verilir. Encümenin memur üyelerine bu tutarın yansı ödenir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Belediye Başkanı 

Belediye başkanı 
MADDE 37.- Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsil

cisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir. 
Belediye başkanı, görevinin devamı süresince, siyasî partilerin genel idare kurulu ve/veya par

ti meclislerinde görev alabilirler. Ancak genel merkez yönetim ve denetim organlan ile il, ilçe ve 
belde teşkilâtının yönetim ve denetim organlannda görev alamaz; profesyonel spor klüplerinin baş
kanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz. 
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Belediye başkanının görev ve yetkileri 
MADDE 38.- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin 

hak ve menfaatlerini korumak, 
b) Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini 

oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin perfor
mans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları 
meclise sunmak, 

c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde 
temsil etmek veya vekil tayin etmek, 

d) Meclise ve encümene başkanlık etmek, 
e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek, 
f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek, 
g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak, 
h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak, 
i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek, 
j) Belediye personelini atamak, 
k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek, 
1) Şartsız bağışlan kabul etmek, 
m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak, 
n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, 
o) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerek

tirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 
Belediye başkanının özlük hakları 
MADDE 39.- Belediye başkanına nüfusu; 
a) 5.000'e kadar olan beldelerde 50.000, 
b) 5.001'den 10.000'e kadar olan beldelerde 55.000, 
c) 10.00 l'den 25.000'e kadar olan beldelerde 60.000, 
d) 25.00l'den 50.000'e kadar olan beldelerde 65.000, 
e) 50.00l'den 100.000'e kadar olan beldelerde 90.000, 
f) 100.00l'den 250.000'e kadar olan beldelerde 110.000, 
g) 250.00l'den 500.000'e kadar olan beldelerde 130.000, 
h) 500.001'den 1.000.000'a kadar olan beldelerde 150.000, 
i) 1.000.001'den 2.000.000'a kadar olan beldelerde 190.000, 
j) 2.000.00l'den fazla olan beldelerde 230.000, 
Gösterge rakamının Devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu 

bulunacak tutarda aylık brüt ödenek ödenir. 
Belediye başkanının görevli, izinli ve hasta bulunduğu sürelerde ödeneği kesilmez. 
Belediye başkanlığı yapmış olanların, personel kanunlarına tabi bir kadroya atanmaları halin

de belediye başkanlığında geçen süreleri memuriyette geçmiş sayılır. 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca Devlet memurları ile bakmakla yükümlü bulun

dukları için uygulanan sosyal hak ve yardımlar, aynı esas ve usullere göre belediye başkanları ile 
bakmakla yükümlü bulundukları için de uygulanır. 
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Başkan vekili 
MADDE 40.- Belediye başkanı, izin ve hastalık nedeniyle veya görevli olarak görevden ayrıl

ması hallerinde bu süre içinde kendisine vekâlet etmek üzere belediye meclisi üyeleri arasından 
birini başkan vekili olarak görevlendirir. 

Başkan vekili, başkanın yetkilerine sahiptir. 
Başkan vekiline, görev süresince başkana ödenen aylık net ödeneğin gün hesabı üzerinden 

ödenek verilir. 
Stratejik plan ve performans planı 
MADDE 41.- Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; 

kalkınma planı ve programı ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu yıl 
başından önce de yıllık performans planı hazırlayıp belediye meclisine sunar. 

Stratejik plan, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin 
görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. 

Nüfusu 50.000'in altında olan belediyelerde stratejik plan yapılması zorunlu değildir. 
Stratejik plan ve performans planı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye mec

lisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir. 
Yetki devri 
MADDE 42.- Belediye başkanı, görev ve yetkilerinden bir kısmını uygun gördüğü takdirde, 

yöneticilik sıfatı bulunan belediye görevlilerine devredebilir. 
İhtilaf hali 
MADDE 43.- Belediye başkanının kendisinin, birinci ve ikinci derecedeki kan ve kayın hısım

larının ve evlatlıklarının, belediye ile ihtilaflı olduğu durumlarda dava açılması ve bu davada 
belediyenin temsili, meclis birinci başkan vekili, bulunmadığı takdirde ikinci başkan vekili veya 
bunların yetkilendireceği kişiler tarafından yerine getirilir. 

Belediye başkanlığının sona ermesi 
MADDE 44.- Belediye başkanlığı, ölüm ve istifa hallerinde kendiliğinden sona erer. 
Belediye başkanının; 
a) Mazeretsiz ve kesintisiz olarak yirmi günden fazla görevini terk etmesi ve bu durumun 

mahallîn mülkî idare amiri tarafından belirlenmesi, 
b) Seçilme yeterliğini kaybetmesi, 
c) Görevini sürdürmesine engel bir hastalık veya sakatlık durumunun yetkili sağlık kuruluşu 

raporuyla belgelenmesi, 
d) Meclisin feshine neden olan eylem ve işlemlere katılması, 
Hallerinden birinin meydana gelmesi durumunda İçişleri Bakanlığının başvurusu üzerine 

Danıştay kararıyla başkanlık sıfatı sona erer. 
Belediye başkanlığının boşalması halinde yapılacak işlemler 
MADDE 45.- Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması durumunda, vali tarafın

dan belediye meclisinin on gün içinde toplanması sağlanır. Meclis, birinci başkan vekilinin, onun 
bulunmaması durumunda ikinci başkan vekilinin, onun da bulunmaması durumunda en yaşlı üyenin 
başkanlığında toplanarak; 

a) Belediye başkanlığının boşalması veya seçim dönemini aşacak biçimde kamu hizmetinden 
yasaklanma cezasının verilmiş olması durumunda bir başkan, 

b) Başkanın görevden uzaklaştırılması, tutuklanması veya seçim dönemini aşmayacak biçim
de kamu hizmetinden yasaklama cezası alması durumunda bir başkan vekili, 

Seçer. 
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Belediye başkanı veya başkan vekili belediye meclis üyeleri arasından ve gizli oyla seçilir. İlk 
iki oylamada üye tam sayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu 
aranır. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dör
düncü oylama yapılır. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, belediye başkanı veya başkan vekili 
seçilmiş olur. Oyların eşitliği durumunda kur'a çekilir. 

Birinci fıkranın (b) bendi uyarınca başkan vekili seçildikten sonra, belediye başkanlığının (a) 
bendinde belirtilen nedenlerle boşalması durumunda bu maddeye göre belediye başkanı seçilir. 

Yeni seçilen belediye başkanının görev süresi, yerine seçildiği başkanın görev süresi ile sınır
lıdır. Başkan vekili, yeni başkan seçilinceye veya görevden uzaklaştırılmış ya da tutuklanmış olan 
başkan göreve dönünceye kadar görev yapar. 

Belediye başkanı veya başkan vekili seçilinceye kadar belediye başkanlığı görevi, meclis birin
ci başkan vekili, bulunmaması durumunda ikinci başkan vekili, onun da bulunmaması durumunda 
vali tarafından görevlendirilecek bir kamu görevlisi tarafından yürütülür. 

Belediye başkanı veya başkan vekili seçimi en geç on beş gün içinde tamamlanmadığı takdir
de belediye meclisinin feshine ilişkin hükümler uygulanır. 

Belediye başkanı görevlendirilmesi 
MADDE 46.- Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması ve yeni belediye başkanı 

veya başkan vekili seçiminin yapılamaması durumunda, seçim yapılıncaya kadar, belediye başkan
lığına büyükşehir ve il belediyelerinde İçişleri Bakanı, diğer belediyelerde vali tarafından görevlen
dirme yapılır. Görevlendirilecek kişinin belediye başkanı seçilme yeterliğine sahip olması şarttır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Organlara İlişkin Ortak Hükümler 

Görevden uzaklaştırma 
MADDE 47.- Görevleriyle ilgili bir suç nedeniyle haklarında soruşturma veya kovuşturma 

açılan belediye organlan veya bu organlann üyeleri, geçici bir önlem olarak kesin hükme kadar 
görevden uzaklaştınlabilir. 

Görevden uzaklaştırma önlemi iki ayda bir gözden geçirilir. Devamında kamu yaran bakımın
dan yarar görülmeyen görevden uzaklaştırma önlemi kaldınlır. 

Soruşturma veya kovuşturma sebebiyle görevden uzaklaştınlan belediye organlan veya bu or
ganlann üyeleri hakkında; 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hak
kında Kanuna göre soruşturma izni verilmemesi, takipsizlik, kamu davasının düşmesi veya beraat 
karan verilmesi, davanın genel af ile ortadan kaldınlması veya görevden düşürülmeyi gerektir
meyen bir suçla mahkûm olunması durumunda görevden uzaklaştırma önlemi kaldınlır. 

Görevden uzaklaştınlan belediye başkanına, görevden uzak kaldığı sürece aylık ödeneğinin üç
te ikisi ödenir ve bu süre içinde diğer sosyal hak ve yardımlardan yararlanmaya devam eder. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Belediye Teşkilâtı 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Belediye Teşkilâtı ve Personeli 
Belediye teşkilâtı 
MADDE 48.- Belediye teşkilâtı, norm kadroya uygun olarak yazı işleri, malî hizmetler, fen iş

leri ve zabıta birimlerinden oluşur. 
Beldenin nüfusu, fizikî ve coğrafî yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme 

potansiyeh dikkate alınarak, norm kadro sistemine uygun olarak gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, 
insan kaynaklan, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurul
ması, kaldınlması veya birleştirilmesi belediye meclisinin karanyla olur. 
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Norm kadro ve personel istihdamı 
MADDE 49.- Norm kadro ilke ve standarttan İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı 

tarafından müştereken belirlenir. Bu ilke ve standartlar çerçevesinde norm kadro çalışmasını 
belediye yapar veya yaptınr. 

Belediye personeli, belediye başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kad-
rolanna yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur. 

Belediyede, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, sosyal ve 
ekonomi, kültür ve sanat, bilişim ve iletişim, planlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışman
lık alanlannda tabip, uzman tabip, veteriner, avukat, mühendis, çözümleyici ve programcı, mimar, 
ebe, hemşire, teknisyen, tekniker gibi ihtiyaç duyulan uzman ve teknik personel, süreleri seçim 
döneminin bitiminden itibaren otuz günü geçmemek üzere, sözleşme ile çalıştırılabilir. Bu şekilde 
sözleşmeli olarak çalıştınlacaklann, yürütecekleri hizmetlere ilişkin nitelikleri taşımalan şarttır. 
Sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara aynca atama yapılamaz. 

Üçüncü fıkra uyannca sözleşmeli olarak istihdam edileceklerin ücret miktan, yıllan bütçe 
kanunlannda belirlenecek ücret tavanını aşmamak üzere, Bakanlar Kurulunca belirlenen sınırlar 
içerisinde belediye meclisi tarafından kararlaştınlır. Bu şekilde çalıştınlacaklara her ne ad altında 
olursa olsun sözleşme ücreti dışında herhangi bir ödeme yapılamaz ve ücret mahiyetinde ayni ya da 
nakdi menfaat temin edilemez. Söz konusu personel hakkında bu Kanunda hüküm bulunmayan 
hususlarda, vize hariç 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına 
göre istihdam edilenler hakkındaki hükümler uygulanır. 

Kamu kurum ve kuruluşlannda istihdam edilen memurlar, belediye başkanının talebi, ken
dilerinin ve kurumlannın muvafakatiyle, süreleri seçim döneminin bitiminden itibaren otuz günü 
geçmemek üzere, belediyelerin birim müdürü ve üstü yönetici kadrolannda görevlendirilebilirler. 
Bu şekilde görevlendirmelerde Devlet Memurlan Kanununun 68 inci maddesinin (B) fıkrasında ön
görülen şartlar dikkate alınır. Belediyelerde bu şekilde istihdam edilen personel kurumlarından izin
li sayılırlar. Bu personelin görevlendirildikleri süre zarfındaki, görevlendirildikleri kadroya ait her 
türlü mali hakları ile kurumlan tarafından karşılanması gereken sosyal güvenlik ve benzeri diğer 
haklan belediye tarafından ödenir. İzinli olduklan müddet, terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır 
ve terfi haklarını kazananlar başkaca bir işleme lüzum kalmaksızın terfi ettirilirler. Bu şekilde 
görevlendirilenler, görevlendirme süresinin sona ermesinden itibaren on beş gün içerisinde yazılı 
olarak kurumlanna başvurmalan halinde en geç bir ay içerisinde kadrolanna, kadrolan kaldınlmış 
veya zorunlu sebeplerle kadrolanna atama yapılmış ise durumlanna uygun bir kadroya atanırlar. 

Belediye başkanı zorunlu gördüğü takdirde, belediye meclisinin görev süresini aşmamak ve 
başkan yardımcısı kadro sayısının yansını geçmemek şartıyla, boş olan başkan yardımcısı kad
rolanna belediye meclisi üyeleri arasından görevlendirme yapabilir. Bu şekilde görevlendirilen 
meclis üyelerine belediye başkanına verilen ödeneğin yansını aşmamak üzere belediye meclisi 
tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir. Bu şekilde görevlendirme, memuriyete geçiş, sözleş
meli veya işçi statüsünde çalışma dahil ilgililer açısından herhangi bir hak teşkil etmez. 

Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı 
Vergi Usul Kanununda belirlenen yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak mik-
tann yüzde 30'unu aşamaz. Nüfusu 10.000'in altında olan belediyelerde bu oran yüzde 40 olarak uy
gulanır. Yıl içerisinde aylık ve ücretlerde beklenmedik bir artışın meydana gelmesi sonucunda per
sonel giderlerinin söz konusu oranlan aşması durumunda, cari yıl ve izleyen yıllarda personel gider-
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leri bu oranlann altına ininceye kadar yeni personel alımı yapılamaz. Yeni personel alımı nedeniy
le bu oranın aşılması sebebiyle oluşacak kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren hesap
lanacak kanuni faiziyle birlikte belediye başkanından tahsil edilir. 

Sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar hariç belediye memurlarına, basan durumlarına göre top
lam memur sayısının %10'unu ve Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayının 20.000 gösterge 
rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktan geçmemek üzere, hastalık ve yıllık izinleri dahil olmak 
üzere, çalıştıklan sürelerle orantılı olarak encümen karanyla yılda en fazla iki kez ikramiye ödenebilir. 

Personel devri 
MADDE 50.- Bu Kanunun 8 inci ve 11 inci maddeleri uyarınca tüzel kişiliği kaldırılan 

belediyelerin kadrolan ve personeli; katılma halinde katıldıkları belediyeye, köye dönüştürülme 
halinde ilgili il özel idaresine devredilir. Devredilen personelden kadro ve görev unvanları değiş
meyenler, aynı unvanlı kadrolara atanmış sayılırlar. Devredilen personelden durumlarına uygun boş 
kadro olmayanlann veya mevcut kadro unvanı ile atamalan yapılamayanların kadro unvanları üç ay 
içerisinde ilgili belediye meclisi veya il genel meclisince aynı sınıf içerisinde kalmak kaydıyla 
değiştirilir. Bu değişiklikten itibaren bir ay içerisinde ilgililerin durumlarına uygun kadrolara 
atamalan yapılır. Söz konusu personel, atama işlemleri yapılıncaya kadar, devredildikleri belediye 
veya il özel idaresince ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilebilirler. Bunlar yeni bir kadroya atanın
caya kadar, eski kadrolarına ait aylık, ücret, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer mali 
haklarını devredildikleri belediye veya il özel idaresinden almaya devam ederler. Devredilen per
sonelden memur statüsünde görev yapanlann, atandıklan yeni kadrolannın aylık, ek gösterge, her 
türlü zam ve tazminatları ile diğer mali haklan toplamının net tutannm, eski kadrolanna bağlı 
olarak en son ayda almakta oldukları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminattan ile diğer mali 
haklan toplamı net tutanndan az olması halinde aradaki fark giderilinceye kadar atandıkları kad
rolarda kaldıklan sürece herhangi bir kesintiye tabi olmaksızın tazminat olarak ödenir. 

Tüzel kişiliği kaldırılan belediyelerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun değişik 4 üncü 
maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilen sözleşmeli personelin pozisyonları, avukat unvanlı 
pozisyonlar hariç olmak üzere, başka bir işleme gerek kalmaksızın devredildikleri belediye veya il 
özel idaresi adına vize edilmiş sayılır. 

Tüzel kişiliği kaldırılan belediyelerde geçici iş pozisyonlarında görev yapan personel, aynı 
statüde pozisyonlarıyla birlikte ilgili belediye veya il özel idaresine devredilir. 

İKİNCÎ BÖLÜM 
Belediye Zabıtası, İtfaiye ve Acil Durum Planlaması 

Zabıtanın görev ve yetkileri 
MADDE 51.- Belediye zabıtası, beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla 

görevli olup bu amaçla, belediye karar organları tarafından alınan ve belediye zabıtası tarafından 
yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen 
ceza ve diğer yaptırımları uygular. 

Görevini yaparken zabıtaya karşı gelenler, Devlet memuruna karşı gelenler gibi cezalandırılır. 
Belediye zabıta teşkilâtının çalışma usul ve esaslan, çalışanlann görev ve yetkileri, memurluğa 

alınması için taşımalan gereken nitelikler, alacaklan meslek içi eğitim, görevde yükselme, meslek
ten çıkanlma, giyecekleri kıyafet ve savunma amaçlı olarak kullanacaklan aletler ile zabıta teş
kilâtında hizmet gereklerine göre oluşturulacak birimler, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkanlacak 
yönetmelikle düzenlenir. Belediye, bu yönetmeliğe aykırı olmamak üzere ek düzenlemeler yapabilir. 
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Belediye zabıta teşkilâtında büro hizmetlerinde çalışanlar hariç, zabıta hizmetlerinde çalışan
lara yılı bütçe kanununda belirtilen miktar ve süre üst sınırlarını aşmamak kaydıyla belediye baş
kanı tarafından uygun görülen miktar ve süreler dahilinde saat başı fazla çalışma ücreti ödenebilir. 

İtfaiye 
MADDE 52.- İtfaiye teşkilâtının çalışma usul ve esasları, çalışanların görev ve yetkileri, 

memurluğa alınması için taşımaları gereken nitelikler, alacakları meslek içi eğitim, görevde yüksel
me, meslekten çıkarılma, giyecekleri kıyafet ve savunma amaçlı olarak kullanacakları aletler ile it
faiye teşkilâtında hizmet gereklerine göre oluşturulacak birimler, İçişleri Bakanlığı tarafından 
çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Belediye bu yönetmeliğe aykırı olmamak üzere ek düzen
lemeler yapabilir. 

Belediye itfaiye teşkilâtında büro hizmetlerinde çalışanlar hariç, fiilen yangın söndürme hiz
metlerinde çalışanlara fazla mesai karşılığı olarak yılı bütçe kanununda belirlenen üst sınırı aş
mamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenebilir. 

Acil durum planlaması 
MADDE 53.- Belediye; yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak 

veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla beldenin özelliklerini de dikkate alarak gerekli afet ve 
acil durum planlarını yapar, ekip ve donanımı hazırlar. 

Acil durum planlarının hazırlanmasında varsa il ölçeğindeki diğer acil durum planlarıyla da 
koordinasyon sağlanır ve ilgili bakanlık, kamu kuruluşları, meslek teşekkülleriyle üniversitelerin ve 
diğer mahallî idarelerin görüşleri alınır. 

Planlar doğrultusunda halkın eğitimi için gerekli önlemler alınarak ikinci fıkrada sayılan 
idareler, kurumlar ve örgütlerle ortak programlar yapılabilir. 

Belediye, belediye sınırları dışında yangın ve doğal afetler meydana gelmesi durumunda, bu 
bölgelere gerekli yardım ve destek sağlayabilir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Belediyelerin Denetimi 

Denetimin amacı 
MADDE 54.- Belediyelerin denetimi; faaliyet ve işlemlerinde hataların önlenmesine yardımcı 

olmak, çalışanların ve belediye teşkilâtının gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, 
güvenilir ve tutarlı duruma gelmesine rehberlik etmek amacıyla; hizmetlerin süreç ve sonuçlarım 
mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına 
göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, 
elde edilen sonuçları rapor hâline getirerek ilgililere duyurmaktır. 

Denetimin kapsamı ve türleri 
MADDE 55.- Belediyelerde iç ve dış denetim yapılır. Denetim, iş ve işlemlerin hukuka uygun

luk, malî ve performans denetimini kapsar. 
İç ve dış denetim 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılır. 

Ayrıca, belediyenin malî işlemler dışında kalan diğer idarî işlemleri, idarenin bütünlüğüne ve 
kalkınma planı ve stratejilerine uygunluğu açısından İçişleri Bakanlığı, belediye başkanı veya 
görevlendireceği elemanlar tarafından da denetlenir. 

Belediyelere bağlı kuruluş ve işletmeler de yukarıdaki esaslara göre denetlenir. 
Denetime ilişkin sonuçlar kamuoyuna açıklanır ve meclisin bilgisine sunulur. 
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Faaliyet raporu 
MADDE 56.- Belediye başkanı, Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci mad

desinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plan ve performans hedeflerine göre 
yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile 
meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet 
raporunu hazırlar. Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin 
söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir. 

Faaliyet raporu mart ayı toplantısında belediye başkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir 
örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır. 

Hizmetlerde aksama 
MADDE 57.- Belediye hizmetlerinin ciddî bir biçimde aksatıldığının ve bu durumun halkın 

sağlık, huzur ve esenliğini hayatî derecede olumsuz etkilediğinin İçişleri Bakanlığının talebi üzerine 
yetkili sulh hukuk hâkimi tarafından belirlenmesi durumunda; 

İçişleri Bakanlığı; 
a) Hizmetlerde meydana gelen aksamanın giderilmesini, hizmetin özelliğine göre makul bir 

süre vererek belediyeden ister. 
b) Aksama giderilemezse, söz konusu hizmetin yerine getirilmesini o ilin valisinden ister. Bu 

durumda, vali, aksaklığı öncelikle belediyenin araç, gereç, personel ve diğer kaynaklarıyla giderir. Müm
kün olmadığı takdirde diğer kamu kurum ve kuruluşlarının imkânlarını da kullanabilir. Ortaya çıkacak 
maliyet vali tarafından İller Bankasına bildirilir ve İller Bankasınca o belediyenin müteakip ay genel büt
çe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden belediyeye ayrılan paydan valilik emrine gönderilir. 

İçişleri Bakanlığının talebi üzerine sulh hukuk hakimi tarafından alınan karara karşı ilgili 
belediyece asliye hukuk mahkemesine itiraz edilebilir. 

Denetimle ilgili diğer hükümler 
MADDE 58.- Denetimin yapılması ve faaliyet raporunun hazırlanması hususunda bu Kanun

da hüküm bulunmayan durumlarda 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile diğer 
kanunların ilgili hükümleri uygulanır. 

BEŞİNCİ KISIM 
Malî Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Belediyenin Gelir ve Giderleri 

Belediyenin gelirleri 
MADDE 59.- Belediyenin gelirleri şunlardır: 
a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma paylan, 
b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay, 
c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler, 
d) Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek 

gelirler, 
e) Belediye meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler, 
f) Faiz ve ceza gelirleri, 
g) Bağışlar, 
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h) Her türlü girişim, iştirak ve faaliyetler karşılığı sağlanacak gelirler, 
i) Diğer gelirler. 
Belediyenin giderleri 
MADDE 60.- Belediyenin giderleri şunlardır: 
a) Belediyenin hizmet binaları ve tesislerinin temini, bakımı ve onarımı için yapılan giderler, 
b) Belediyenin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, 

huzur hakkı, yolluklar, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler, 
c) Her türlü alt yapı, yapım, onarım ve bakım giderleri, 
d) Vergi, resim, harç, katılma payı, hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip 

ve tahsili için yapılacak giderler, 
e) Belediye zabıta ve itfaiye hizmetleri ile diğer görev ve hizmetlerin yürütülmesi için 

yapılacak giderler, 
f) Belediyenin kuruluşuna katıldığı şirket, kuruluş ve katıldığı birliklerle ilgili ortaklık payı ve 

üyelik aidatı giderleri, 
g) Mezarlıkların tesisi, korunması ve bakımına ilişkin giderler, 
h) Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ödemeler ile sigorta giderleri, 
i) Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile Özürlülere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar, 
j) Dava takip ve icra giderleri, 
k) Temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri, 
1) Avukatlık, danışmanlık ve denetim hizmetleri karşılığı yapılacak ödemeler, 
m) Yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel kesim ile sivil toplum örgütleriyle birlikte yapılan ortak 

hizmetler ve proje giderleri, 
n) Sosyo-kültürel ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler, 
o) Belediye hizmetleriyle ilgili olarak yapılan kamuoyu yoklaması ve araştırması giderleri, 
p) Kanunla verilen görevler ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılan diğer giderler, 
r) Şartlı bağışlarla ilgili yapılacak harcamalar, 
s) İmar düzenleme giderleri, 
t) Her türlü proje giderleri. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Belediye Bütçesi 

Belediye bütçesi 
MADDE 61.- Belediyenin stratejik planına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl 

ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin toplanmasına ve har
camaların yapılmasına izin verir. 

Bütçeye ayrıntılı harcama programlan ile finansman programlan eklenir. 
Bütçe yılı Devlet malî yılı ile aynıdır. 
Bütçe dışı harcama yapılamaz. 
Belediye başkanı ve harcama yetkisi verilen diğer görevliler, bütçe ödeneklerinin verimli, 

tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur. 
Bütçenin hazırlanması ve kabulü 
MADDE 62.- Belediye başkanı tarafından hazırlanan bütçe tasansı eylül ayının birinci günün

den önce encümene sunulur ve İçişleri Bakanlığına gönderilir. İçişleri Bakanlığı belediye bütçe tah
minlerini konsolide eder ve Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyannca merkezi yönetim 
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bütçe tasarısına eklenmek üzere eylül ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına bildirir. Encümen, büt
çeyi inceleyerek görüşüyle birlikte kasım ayının birinci gününden önce belediye meclisine sunar. 

Meclis bütçe tasarısını yılbaşından önce, aynen veya değiştirerek kabul eder. Ancak, meclis 
bütçe denkliğini bozacak biçimde gider artıncı ve gelir azaltıcı değişiklikler yapamaz. Kabul edilen 
bütçe, mali yılbaşından itibaren yürürlüğe girer. 

Harcama yetkilisi 
MADDE 63.- Belediye bütçesiyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst 

yöneticisi harcama yetkilisidir. 
Kesin hesap 
MADDE 64.- Her yıl bütçesinin kesin hesabı, belediye başkanı tarafından hesap döneminin 

bitiminden sonra mart ayı içinde encümene sunulur. Kesin hesap belediye meclisinin mayıs ayı top
lantısında görüşülerek karara bağlanır. 

Kesin hesabın görüşülmesi ve kesinleşmesinde, bütçeye ilişkin hükümler uygulanır. 
Bütçe sistemi 
MADDE 65.- Belediye bütçesi ile muhasebe işlemlerine ilişkin esas ve usuller Maliye Bakan

lığının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 
Geçmiş yıl bütçesinin devamı 
MADDE 66.- Herhangi bir nedenle yeni yıl bütçesi kesinleşmemiş ise yeni bütçenin kesinleş

mesine kadar geçen yıl bütçesi uygulanır. 
Bütçenin kabulüne kadar yapılan işlemler yeni yıl bütçesine göre yapılmış sayılır. 
Gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri 
MADDE 67.- Belediyede belediye meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın 

karan ile park, bahçe, sera, refuj, kaldırım ve havuz bakımı ve tamiri; araç kiralama, kontrollük, 
temizlik, güvenlik ve yemek hizmetleri; makine-teçhizat bakım ve onanm işleri; bilgisayar sistem 
ve santralleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri; sağlıkla ilgili destek hizmetleri; fuar, panayır ve 
sergi hizmetleri; baraj, arıtma ve katı atık tesislerine ilişkin hizmetler; kanal bakım ve temizleme, 
altyapı ve asfalt yapım ve onarımı, trafik sinyalizasyon ve aydınlatma bakımı, sayaç okuma ve 
sayaç sökme- takma işleri ile ilgili hizmetler; toplu ulaşım ve taşıma hizmetleri; sosyal tesislerin iş
letilmesi ile ilgili işler, süresi ilk mahallî idareler genel seçimlerini izleyen üçüncü ayın sonunu geç
memek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Borçlanma ve İktisadî Girişimler 

Borçlanma 
MADDE 68.- Belediye, görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla 

aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre borçlanma yapabilir ve tahvil ihraç edebilir. 
a) Dış borçlanma, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkın

da Kanun hükümleri çerçevesinde sadece belediyenin yatırım programında yer alan projelerinin 
finansmanı amacıyla yapılabilir. 

b) İller Bankasından yatınm kredisi ve nakit kredi kullanan belediye, ödeme planını bu ban
kaya sunmak zorundadır. İller Bankası hazırlanan geri ödeme planını yeterli görmediği belediyenin 
kredi isteklerini reddeder. 

c) Tahvil ihracı yatırım programında yer alan projelerin finansmanı için ilgili mevzuat hüküm
leri uyannca yapılır. 

d) Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunlann sermayesinin % 50'sinden fazlasına sahip olduk
ları şirketlerin, faiz dahil iç ve dış borç stok tutarı, en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının 213 
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sayılı Vergi Usul Kanununda belirlenen yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarını aşamaz. Bu 
miktar büyükşehir belediyeleri için bir buçuk kat olarak uygulanır. 

e) Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin % 50'sinden fazlasına sahip olduk
ları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirlenen 
yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam % 10'unu geçmeyen iç borçlan
mayı belediye meclisinin kararı; % 10'unu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt 
çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yapabilir. 

f) Belediyelerin, ileri teknoloji ve büyük tutarda maddi kaynak gerektiren altyapı yatırımların
da Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kabul edilen 
projeleri için yapılacak borçlanmalar (d) bendindeki miktarın hesaplanmasında dikkate alınmaz. 
Dış kaynak gerektiren projelerde Hazine Müsteşarlığının görüşü alınır. 

Yukarıda belirtilen usul ve esaslara aykırı olarak borçlanan belediye yetkilileri hakkında, fiil
leri daha ağır bir cezayı gerektirmeyen durumlarda Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesi hüküm
leri uygulanır. 

Belediye, varlık ve yükümlülüklerinin ayrıntılı bir şekilde yer aldığı mali tablolarını üçer aylık 
dönemler halinde İçişleri ve Maliye Bakanlıkları ile Devlet Planlama Teşkilatı ve Hazine Müsteşar
lıklarına gönderir. 

Arsa ve konut üretimi 
MADDE 69.- Belediye; düzenli kentleşmeyi sağlamak, beldenin konut, sanayi ve ticaret alanı 

ihtiyacını karşılamak amacıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde, özel kanunlarına göre 
korunması gerekli yerler ile tarım arazileri hariç imarlı ve alt yapılı arsalar üretmek, konut, toplu 
konut yapmak, satmak, kiralamak ve bu amaçlarla arazi satın almak, kamulaştırma yapmak, bu ar
saları trampa etmek, bu konuda ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ve bankalarla işbirliği yap
mak ve gerektiğinde onlarla ortak projeler gerçekleştirmek yetkisine sahiptir. 

Belediye, bu amaçla bütçesinden gerekli parayı ayırmak suretiyle işletme tesis edebilir. 
Üretilen arsa ve konutların satışı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabidir. Ancak, 

o belediye ve mücavir alan sınırları içinde kendisine, eşine veya on sekiz yaşından küçük çocuk
larına ait konutu olmayan dar gelirli kişiler ile afete maruz kalanlara, sanayi bölgelerinden nak
ledileceklere ve üyelerinin tamamı bu durumda olan kooperatiflere, bedeli 2942 sayılı Kamulaştır
ma Kanunu hükümlerine göre oluşturulan takdir komisyonu tarafından belirlenecek tutardan aşağı 
olmamak üzere arsa tahsisi yapılabilir. Durumları 775 sayılı Gecekondu Kanununun 25 inci mad
desine uyan kimselere de bu maddeye göre arsa ve konut sağlanabilir. Bu fıkranın uygulama esasları, 
İçişleri Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanacak çerçeve 
yönetmeliğe uygun olarak belediye meclisleri tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

Şirket kurulması 
MADDE 70.- Belediye kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belir

tilen usullere göre şirket kurabilir. 
İşletme tesisi 
MADDE 71.- Belediye, özel gelir ve gideri bulunan hizmetlerini İçişleri Bakanlığının izniyle 

bütçe içinde işletme kurarak yapabilir. 
Borç ve alacakların takas ve mahsubu 
MADDE 72.- 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında 

Kanun kapsamındaki Hazine alacakları hariç olmak üzere Belediyenin, genel bütçeli kuruluşlardan, 
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sosyal güvenlik kuruluşlarından, mahalli idarelerden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından olan 
özel hukuk ve kamu hukukuna tâbi alacak ve borçlan takas ve mahsup edilir. Bu amaçla kurum ve 
kuruluşlann bütçelerine yeterli ve gerekli ödenek konur. 

Bu madde gereğince yapılacak takas ve mahsup işlemlerine ilişkin esas ve usuller, İçişleri 
Bakanlığının olumlu görüşü alınarak, Maliye Bakanlığı tarafından çıkanlacak bir yönetmelikle 
düzenlenir. 

ALTINCI KISIM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı 
MADDE 73.- Büyükşehir belediyeleri, büyükşehir belediyeleri sınırlan içindeki ilçe ve ilk 

kademe belediyeleri ve il belediyeleri ile nüfusu 50.000'in üzerindeki belediyeler; kentin gelişimine 
uygun olarak eskiyen kent kısımlannı yeniden inşa ve restore etmek; konut alanlan, sanayi ve 
ticaret alanlan, teknoloji parklan ve sosyal donatılar oluşturmak, deprem riskine karşı tedbirler al
mak veya kentin tarihî ve kültürel dokusunu korumak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim 
projeleri uygulayabilir. 

Kentsel dönüşüm ve gelişim projelerine konu olacak alanlar, meclis üye tam sayısının salt 
çoğunluğunun karan ile ilân edilir. 

Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlannda yıkılarak yeniden yapılacak münferit yapılarda 
ilgili resim ve harçlann dörtte biri alınır. 

Bir yerin kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak ilân edilebilmesi için; o yerin belediye 
veya mücavir alan sınırlan içerisinde bulunması ve en az elli bin metrekare olması şarttır. 

Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlannda bulunan yapıların boşaltılması, yıkımı ve 
kamulaştırmasında anlaşma yolu esastır. Kentsel dönüşüm ve gelişim projesi kapsamında bulunan 
mülk sahipleri tarafından açılacak davalar, mahkemelerde öncelikle görüşülür ve üç ay içerisinde 
karara bağlanır. 

Yurt dışı ilişkileri 
MADDE 74.- Belediye, belediye meclisinin karanna bağlı olarak görev alanıyla ilgili konular

da faaliyet gösteren uluslararası teşekkül ve organizasyonlara, kurucu üye veya üye olabilir. 
Belediye, bu teşekkül, organizasyon ve yabancı mahallî idarelerle ortak faaliyet ve hizmet 

projeleri gerçekleştirebilir veya kardeş kent ilişkisi kurabilir. 
Birinci ve ikinci fıkra gereğince yapılacak faaliyetlerin, dış politikaya ve uluslararası anlaş

malara uygun olarak yürütülmesi ve önceden İçişleri Bakanlığının izninin alınması zorunludur. 
Diğer kuruluşlarla ilişkiler 
MADDE 75.- Belediye, belediye meclisinin karan üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak 

görev ve sorumluluk alanlanna giren konularda; 
a) Diğer kamu kurum ve kuruluşlanna ait yapım, bakım, onanm ve taşıma işlerini bedelli veya 

bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla 
gerekli kaynak aktanmında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu 
mevzuat hükümlerine göre sonuçlandınlır. 

b) Merkezî idareye ait asli görev hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli aynî ihtiyaç
ları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir. 
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c) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar 
Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu kap
samına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. 

d) Kendilerine ait taşınmaz mallan, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya 
bedelsiz olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmi beş yılı geç
memek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, 
tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esas
lara göre yeniden tahsis mümkündür. 

Kamu kurum ve kuruluşlarına belediyeler, bağlı kuruluşları ve belediye şirketlerince devir 
veya tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz. 

Kent konseyi 
MADDE 76.- Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliş

tirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal 
yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim 
ilkelerini hayata geçirmeye çalışır. 

Belediyeler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, varsa 
üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve 
mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluşan kent konseyinin faaliyet
lerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar. 

Kent konseyinde oluşturulan görüşler belediye meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak 
değerlendirilir. 

Belediye hizmetlerine gönüllü katılım 
MADDE 77.- Belediye; sağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yardım, kütüphane, park, 

trafik ve kültür hizmetleriyle, yaşlılara, kadın ve çocuklara, özürlülere, yoksul ve düşkünlere 
yönelik hizmetlerin yapılmasında beldede dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, 
tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygular. 

Gönüllülerin nitelikleri ve çalıştırılmalarına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı tarafından 
çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

Yazışma 
MADDE 78.- Belediye, kamu kurum ve kuruluşlarıyla doğrudan yazışabilir. 
Belediye tasarrufundaki yerler 
MADDE 79.- Diğer kanunlarla getirilen hükümler saklı kalmak üzere, mezarlıklar ile belediye 

sınırlan içinde bulunan ve sahipsiz arazi niteliğinde olan seyrangâh, harman yeri, koruluk, dinlen
me yerleri, meydanlar, bataklık, çöp döküm sahaları, yıkılmış kale ve kulelerin arsalan ve enkazı ve 
benzeri yerler belediyenin tasarrufundadır. 

Belediye tarafından deniz, nehir ve gölden doldurma suretiyle kazanılan alanlar, Kıyı Kanunu 
ve ilgili mevzuata uygun olarak kullanılmak şartıyla Maliye Bakanlığı tarafından belediyelerin, 
büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerinin tasarrufuna bırakılır. 

Şehirlerarası özel otobüs terminali işletmesi 
MADDE 80.- Belediye sınırlan ve mücavir alanlan içerisinde, kara yolu ile yolcu taşıma hak

kına sahip gerçek ve tüzel kişilerin şehirlerarası otobüs terminali kurmalanna ve işletmelerine var
sa nazım imar planı ve şehrin ana ulaşım planına uygun olmak kaydıyla belediye tarafından izin 
verilebilir. Bu yetki büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi tarafından kullanılır. 
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Ad verme, tanıtıcı amblem ve flama 
MADDE 81.- Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesine; beldeyi 

tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararlar belediye meclisinin üye tam 
sayısının salt çoğunluğunun kararı ile verilir. Bunların değiştirilmesine ilişkin kararlar, meclis üye 
tamsayısının üçte iki çoğunluğunun kararı ve mülkî idare amirinin onayı ile olur. 

Avukatlık ücretinin dağıtımı 
MADDE 82.- Belediye lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle hükme bağlanarak 

karşı taraftan tahsil olunan vekalet ücretlerinin; kadroya bağlı olarak çalışan avukatlara ve hukuk 
servisinde fiilen görev yapan memurlara dağıtımı hakkında 2.2.1929 tarihli ve 1389 sayılı Devlet 
Davalarını İntaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekalet Hakkında Kanun hükümleri kıyas 
yolu ile uygulanır. 

Yeniden değerleme oranının uygulanması 
MADDE 83.- Bu Kanunun 15, 18 ve 34 üncü maddelerinde belirtilen parasal miktarlar, her yıl 

213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranına göre artırılır. 
Uygulanmayacak hükümler 
MADDE 84.- Bu Kanunla, belediyenin sorumlu ve yetkili kılındığı görev ve hizmetlerle ilgili 

olarak, 24.4.1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 4.7.1934 tarihli ve 2559 sayılı 
Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu, 10.6.1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 12.9.1960 
tarihli ve 80 sayılı 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci Maddesinin 58 inci Bendine Tevfikan 
Belediyelerce Kurulan Toptancı Hal'lerinin Sureti İdaresi Hakkında Kanun, 2.7.1964 tarihli ve 492 
sayılı Harçlar Kanunu, 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu, 14.6.1989 tarihli ve 3572 sayılı 
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair Kanun, 27.05.2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi Ve Denetlen
mesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 10.7.2003 
tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ile 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununda bu Kanun hükümlerine aykırılık bulunması durumunda bu Kanun hükümleri uygulanır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Değiştirilen Hükümler 

MADDE 85.- 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
değişik 12 nci maddesinin (II) işaretli fıkrasının (n) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

n) Sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi görevlerde bulunmadan veya bu kuruluşlara tabi olarak 
çalışmakta iken illerin daimi komisyon üyeliğine veya belediye başkanlığına seçilen ve atananlar ile 
Sandıktan veya diğer sosyal güvenlik kuruluşlarından emekli, yaşlılık veya malullük aylığı almak
ta iken belediye başkanlığına seçilen ve atananlar, istekleri üzerine istek dilekçelerinin Sandık 
kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden ay başından itibaren emekli kesenekleri kendilerince, karşılık
ları kurumlarca ödenmek ve emekli aylıkları Sandıkla ilgilendirildikleri tarihten itibaren kesilmek 
suretiyle, 

MADDE 86.- 5434 sayılı Kanunun ek 68 inci maddesine üçüncü fıkrasından sonra gelmek 
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Sandıkça emekli aylığı bağlanan büyükşehir belediye başkanlarına 7000, il belediye başkan
larına 6000, ilçe belediye başkanlarına 3000, diğer belediye başkanlarına 1500 gösterge rakamı 
üzerinden, bu maddede belirtilen usul ve esaslar dahilinde makam tazminatı, buna bağlı olarak tem
sil veya görev tazminatı ödenir. Bu tazminatlar ilgililere ödendikçe iki ay içinde faturası karşılığın
da Hazineden tahsil olunur. Birinci fıkrada öngörülen iki yıllık sürenin hesabında iştirakçi olup ol
madıklarına bakılmaksızın belediye başkam olarak geçen sürelerin tamamı dikkate alınır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 
MADDE 87.- a) 3.4.1930 tarihli ve 1580 sayılı Belediye Kanunu ile bu Kanunun ek ve değişik

likleri, 
b) 13.12.1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karar

namenin 2 nci maddesinin (b) bendi, 5 inci maddesi ve 11 inci maddesinin son fıkrası, 
c) 24.5.1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 

18 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) ve (j) bentleri, 
d) 21.5.1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilât ve Görevleri 

Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) bendi ile ikinci ve üçüncü fıkraları, 
e) 29.5.1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun 

8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve ikinci fıkrası, 
f) 30.4.1992 tarihli ve 3796 sayılı İstanbul Kentinde Yapılacak Olimpiyat Oyunları Kanununun 

11 inci maddesinin (e) bendi, 
Yürürlükten kaldırılmıştır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Geçici Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1.- Özel mevzuat hükümlerine göre devri mümkün olmayan, kamu hizmet
lerinde kullanılan veya Maliye Bakanlığınca üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilmiş olanlar dışında 
kalan Hazineye ait taşınmazlardan, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 1/5000 ölçekli nazım imar 
planı içinde kalanlar; belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeye, büyükşehir belediye teş
kilâtı kurulan yerlerde 5.000 metrekarenin üzerinde olanlar büyükşehir belediyesine bedelsiz dev
redilir. Bu şekilde devredilen taşınmazlarla ilgili olarak yapılacak imar uygulaması sonucunda 
kamu hizmeti alanı olarak ayrılan yerler, bedelsiz ve müstakil parsel olarak Hazine adına resen tes
cil edilir. Bu hususta tapu kütüğüne şerh konulur. 

Bunların satılması durumunda elde edilecek gelirin yarısı Hazineye aktarılır. 
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller İçişleri ve Maliye bakanlıklarınca müş

tereken belirlenir. 
GEÇİCİ MADDE 2.- Bu Kanunun yayımı tarihinde personel giderlerine ilişkin olarak 49 un

cu maddede belirtilen oranları aşmış olan belediyelerde bu oranların altına inilinceye kadar, boş 
kadro ve pozisyon bulunması ve bütçe imkanlarının yeterli olması kaydıyla mevcut memur ve söz
leşmeli personel sayısının %10'unu geçmemek üzere İçişleri Bakanlığınca zorunlu hallere münhasır 
olacak şekilde verilecek izin dışında ilave personel istihdam edilemez. Geçici iş pozisyonları için 
önceki yıldan fazla olacak şekilde vize yapılamaz. 

GEÇİCİ MADDE 3.- Norm kadro uygulamasına geçilinceye kadar belediyenin, bağlı kuruluş
larının ve mahallî idare birliklerinin memur kadrolarının ihdas ve iptalleri ile boş kadro değişiklik
leri, İçişleri Bakanlığının teklifi, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü 
üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile yapılır. 

Sürekli işçi kadroları ile iş pozisyonları ise norm kadro uygulamasına geçilinceye kadar İçiş
leri Bakanlığının vizesine tabidir. İçişleri Bakanlığı vize yetkisini valiliklere devredebilir. 

GEÇİCİ MADDE 4.- Konusu suç teşkil etmemek ve kesinleşmiş bir yargı kararına müstenit 
olmamak kaydıyla, bu Kanunun yayımı tarihine kadar, memur temsilcileri ile toplu iş sözleşmesi 
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akdederek veya başka bir tasarrufta bulunarak belediye, büyükşehir belediyesi ve il özel idaresinde 
çalışan kamu personeline her ne ad altında olursa olsun ek ödemede bulunmaları nedeniyle kamu 
görevlileri haklarında idarî, adlî veya malî yargılama ve takibat yapılamaz, başlatılanlar işlemden 
kaldırılır. 

GEÇİCİ MADDE 5.- Bu Kanunun yayımlandığı tarihte 2000 yılı genel nüfus sayımına göre 
nüfusu 2000' in altına düşen belediyelerin tüzel kişiliklerinin kaldınlarak köye dönüştürme işlemi, 
bu Kanunun 8 inci maddesi uygulamasından faydalanmak isteyen belediyeler için 31.12.2005 
tarihine kadar uygulanmaz. Tüzel kişiliğin kaldırılmasında, birleşme veya katılma sonrasında 2000 
yılı genel nüfus sayımı sonucuna göre oluşan toplam nüfus esas alınır. 

GEÇİCİ MADDE 6.- Bu Kanunun yayımı tarihinde görevde bulunan belediye meclisi başkan 
vekilleri, meclis katipleri, ihtisas komisyonu üyeleri ve encümenin seçilmiş üyeleri seçildikleri dev
renin sonuna kadar göreve devam ederler. Bu Kanun uyarınca söz konusu görevlere yapılacak 
seçimler bu devrenin sona ermesini takiben yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 7.- Bu Kanunun 41 inci maddesinde öngörülen stratejik planın hazırlan
masına dair altı aylık süre, Kanunun yürürlüğünü müteakip hazırlanması gereken ilk stratejik plan 
için bir yıl olarak uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 8.- Belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile sermayesinin % 50'sinden 
fazlası belediyelere ait şirketlerin; 31.5.2004 tarihi itibariyle diğer belediyeler ile kamu kurum ve 
kuruluşlarından olan kamu hukuku ve özel hukuka tabi alacakları, bunların diğer belediyeler ile 
kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçlarına karşılık olmak üzere bu Kanunun yayımını izleyen al
tı ay içinde mahsup edilir. 

Yukarıdaki fıkra uyarınca mahsup işlemleri yapıldıktan sonra belediyelerin, kamu kurum ve 
kuruluşlarına olan borçlan, genel bütçe vergi gelirlerinden her ay aynlacak paylannın % 40'ını geç
memek üzere kesinti yapılarak tahsil edilir. Mahsup sonucu kalan bu tutarlara zam ve faiz uygulan
maz. Bu maddedeki alacak ve borçlar fer'ilerini de kapsar. 

Bu maddeye göre yapılacak mahsup ve kesinti işlemleri yılı bütçe kanunlanyla ilişkilendiril-
meksizin ilgili belediye ve uzlaşma komisyonu tarafından karara bağlanır. Uzlaşma komisyonu 
Hazine Müsteşarlığından sorumlu bakan tarafından görevlendirilecek bir başkan ile Maliye Bakan
lığı, İçişleri Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Sayıştay Baş
kanlığı ve İller Bankasından birer temsilciden oluşur. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Son Hükümler 

Yürürlük 
MADDE 88.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 89.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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