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T.C.
Baþ ba kan lýk

Ka nun lar ve Ka rar lar
Ge nel Mü dür lüðü 8/10/2012

Sayý: B.02.0.KKG.0.10/101-649/4099

TÜRKÝYE BÜ YÜK MÝLLET MECLÝSÝ BAÞKAN LIÐINA
İçişleri Bakanlığı’nca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulu’nca 3/10/2012

tarihinde kararlaştırılan “Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile gerekçesi ilişikte
gönderilmiştir.

Ge reðini arz ede rim.

Recep Tayyip Erdoğan
Baþba kan

GENEL GEREKÇE
Günümüzde küreselleşme ile birlikte, yönetim paradigması değişmekte ve bu değişim

beraberinde yeni değerleri ortaya çıkarmaktadır. Etkin, etkili, vatandaş odaklı, hesap verebilen,
katılımcı, saydam ve olabildiğince yerel bir yönetim anlayışı pek çok gelişmiş ülkedeki kamu
yönetimi reformları için temel ilke ve değerler olarak ön plana çıkmıştır.

Bu ilke ve değerler bir yandan vatandaşlar için hizmet kalitesini geliştirerek vatandaş
memnuniyetini arttırmayı, diğer yandan da vatandaşların kamu yönetimine daha fazla katılımını
sağlamayı öngörmektedir. Bu yeni anlayışta kamu yönetimi, etkinliği, verimliliği ve vatandaşın artan
hizmet beklentilerini karşılamak zorundadır.

Anayasanın temel düzenlemeleri çerçevesinde, idari sistemimiz temel olarak merkezi idare ve
mahalli idare biçiminde iki ana eksende mütalaa edilmektedir.

Bu iki ana eksenden birisini oluşturan mahalli idareler, mahalli müşterek nitelikteki kamu
hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu anayasal kurumlar olup, yerinden yönetim ilkesine uygun
olarak teşekkül etmektedirler. Mahalli idareler tarafından sunulan kamu hizmetleri, özellikleri
itibariyle vatandaşlarımızın günlük yaşantısını ve hayat kalitesini doğrudan etkileyen bir nitelik arz
etmekte olup halkımızın refahının artırılması ve vatandaşlarımızın hayatının kolaylaştırılması yerel
yönetimlerin sundukları hizmetlerle doğrudan ilgilidir. Bunun yanında, mahalli idareler halkımızın
demokratik hayata katılımını sağlamak bakımından da çok önemli bir fonksiyon ifa etmektedirler. Bu
sebeple, mahalli idarelerin sürekli biçimde geliştirilmesi ve etkin hizmet üretme kapasitesine sahip
hale getirilmesi gerekmektedir.

– 6 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 338)

Gökhan /

HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(1/690)                                                                                                                            

ESAS İçişleri Komisyonu
                                                                                                                            

TALİ Plan ve Bütçe Komisyonu



Büyükşehirlerin temel niteliklerinden birisi, sınırları içinde birden çok yerleşim merkezi ve
yönetim birimi bulundurmasıdır. Büyükşehir sınırları içinde yer alan yerel yönetimler küçük ölçekli
planlar yapabilseler de bu planların geniş bir çerçeve içinde bütüncül olarak tüm büyükşehir bölgesini
kapsayan ve makro politikaları belirleyen bir çerçeve içinde ele alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Büyükşehirleri zorunlu kılan temel hususlardan bir başkası, belli bir coğrafi alanda çok sayıda
yerel yönetimin yetkili olması halinde planlama ve koordinasyonun sağlanamayışı ve ölçek
ekonomisinden yeterince yararlanılamaması nedeniyle kaynak israfına yol açılmasıdır. Sanayileşme,
ulaşım ve çevre gibi artan sorunların hizmet üretme kapasitesi ve yeterli mali kaynaktan yoksun
küçük ölçekli mahalli idarelerce çözülmesi mümkün görünmemektedir. Bu durum, kaynakların etkin
ve yerinde kullanımını engellemekte, küçük yerleşim birimlerinin yanı sıra nüfusun yoğun olduğu
büyükşehirlerde de ciddi yönetim sorunlarına yol açmaktadır. Uygun büyüklükte hizmet üretecek
güçlü yerel yönetimlerin olmayışı, halkın yerel yönetimlerden beklediği kamu hizmetlerinin kaliteli
biçimde karşılanamaması ve kamu hizmetlerinin sunumunda koordinasyon eksikliği sorunlarını
ortaya çıkarmaktadır.

Bu çerçevede yönetim, planlama ve koordinasyon açısından belediye sınırı mülki sınır olacak
biçimde optimal ölçekte hizmet üretebilecek güçlü yerel yönetim yapılarının varlığına ihtiyaç
duyulmaktadır.

Büyükşehir alanında sunulan hizmetlerin tek merkezden yürütülmesi ile ortaya çıkan ölçek
ekonomileri sayesinde hizmetlerde etkinlik, koordinasyon ve kalite yükselecek, daha az kaynak ile
daha çok ve daha kaliteli hizmet sunulması mümkün hale gelebilecektir. Halihazırda birden fazla
merkezden verilen hizmetlerin daha büyük ve ideal ölçekteki bir merkez tarafından verilmesi birim
maliyetler ve kişi başına kamusal harcamaları da azaltacaktır.

Bu açıdan değerlendirildiğinde il sınırında hizmet üretecek büyükşehir belediye modeli aşağıda
belirtilen olumlu gelişmeleri ortaya çıkaracaktır;
� Geniş ölçekte hizmet üreten yerel yönetim birimleri gelişmiş teknolojilerle donatılabilecektir.
� Geniş ölçekte hizmet üretecek bu yönetimlerde nitelikli teknik personel istihdam edilebilecek,

ayrıca iş gücü uzmanlaşacağından verimlilik artışı sağlanacaktır.
� Geniş ölçekli yerel birimlerden oluşan yerel yönetim sistemi, merkezden gönderilecek kaynakların

etkin kullanımını sağlayacaktır.
� İl sınırları içinde bütünleştirilmiş yerel yönetim birimleri arasında kaynakların kullanımı ve

sahip olunacak imkanlar açısından daha adil bir yapı ortaya çıkabilecektir.
� Düzenleyici üst imar planları çerçevesinde il çapında uyumlu imar uygulamaları

gerçekleştirilebilecektir.
Anayasanın 127 nci maddesi yerel yönetimlerimizi il, belediye ve köy halkının mahalli müşterek

ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan kamu tüzel kişileri olarak nitelendirmekte ve Anayasa’da
büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim biçimleri getirebilmesine imkan sağlanmaktadır.

Anayasanın bu hükmüne paralel olarak ülkemizde büyükşehir yönetimleriyle ilgili ilk temel
düzenleme 1984 yılında kanun hükmünde kararname olarak çıkarıldıktan sonra aynı yıl kanunlaşan,
3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunla yapılmıştır. Söz konusu Kanunla bir taraftan büyükşehir
belediyeleri yönetiminin hukuki statüsü, hizmetlerin planlı, programlı, etkin ve uyum içinde
yürütülmesini sağlayacak bir düzenleme yapılmış, diğer taraftan da Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde
büyükşehir belediyesi kurulmuştur. Takip eden yıllarda 19/06/1986 tarih ve 19139 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan 3306 sayılı Kanunla Adana, 27/06/1987 tarih ve 19500 sayılı Resmi Gazetede
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yayımlanan 3391 sayılı Kanunla Bursa, 27/06/1987 tarih ve 19500 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan
3398 sayılı Kanunla Gaziantep, 27/06/1987 tarih ve 19500 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 3399
sayılı Kanunla Konya illerinde, 14/12/1988 tarih ve 20019 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3508
sayılı Kanunla Kayseri, 09/09/1993 tarih ve 21693 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 504 sayılı
Kanun Hükmünde Kararname ile Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, İzmit, Mersin ve Samsun,
06/03/2000 tarih ve 23985 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 593 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ile de Sakarya ilinde büyükşehir belediyesi kurulmuştur.

2004 yılında büyükşehir belediyesi yönetiminin hukukî statülerinin düzenlenmesi ve buralardaki
hizmetlerin plânlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesi için 5216 sayılı Büyükşehir
Belediyesi Kanunu çıkarılmış olup bu Kanun ile aynı zamanda İstanbul ve Kocaeli illerinde
büyükşehir belediye sınırları il sınırı olarak kabul edilmiştir.

5216 sayılı Kanunun yürürlüğe girişinden bu güne kadar İstanbul ve Kocaeli illerinde uygulanan
il sınırında büyükşehir belediye modelinin imar, planlama, ulaşım, itfaiye gibi geniş çerçevede
eşgüdüm ve bütünlük içerisinde yürütülmesi gereken mahalli müşterek nitelikteki kamu hizmetlerinin
sunumunda etkinlik sağladığı görülmüştür. Hazırlanan Kanun Tasarısı bu düzenlemenin mevcut 14
büyükşehir belediyesinin yanı sıra yeni kurulacak 13 büyükşehir belediyesi için de uygulamaya
konulmasını da öngörmektedir.

Ülkemizde son büyükşehir belediyesinin kurulması üzerinden 12 yıl geçmiş bulunmaktadır.
Geçen 12 yıllık süre sonrasında idari, ekonomik ve sosyal nedenlerle yeni büyükşehir belediyelerinin
kurulmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Kanun Tasarısıyla Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin,
Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Van il belediyeleri büyükşehir belediyesine dönüştürülmüş ve
İstanbul ve Kocaeli’ne benzer biçimde bu illere ilaveten Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır,
Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Sakarya, Samsun illerindeki
büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülki sınırı haline getirilmiştir.

Kanun Tasarısıyla bu illerdeki büyükşehir sınırları içindeki belde belediyeleri ve orman köyleri
dahil köylerin tüzel kişilikleri kaldırılmakta, büyükşehire dönüştürülecek illerde en az bir ilçe
kurulmakta, büyükşehir olmayan 52 ilde, nüfusu 2.000’in altındaki belde belediyelerinin tüzel
kişiliğine son verilmektedir. Hazırlanan Tasarının getirdiği düzenleme çerçevesinde 56 milyon
vatandaşımız büyükşehir belediye sınırları içinde yer alacaktır.

Kanun Tasarısıyla 29 il özel idaresi, 1591 belde belediyesi ile 16.082 köyün tüzel kişiliği sona
ermekte, büyükşehir sınırlarındaki beldeler mahalleleri ile köyler ise mahalle olarak ilçe
belediyelerine katılmakta, diğer illerde tüzel kişiliği sona erdirilen belde belediyeleri ise köye
dönüştürülmektedir.

Gerek yeni büyükşehir belediyelerinin gerekse sınırları genişleyen büyükşehir ve ilçe
belediyelerinin daha etkin hizmet sunabilmesini sağlayabilmek amacıyla bu yönetimlere gönderilen
ödeneklerde artış sağlanmaktadır.

Bu Kanun Tasarısıyla mevzuatla orman köyleri ve orman köylüsüne tanınan hak, sorumluluk ve
imtiyazların orman köyü iken mahalleye dönüşen yerler için devam edeceği şeklinde düzenleme
yapılmıştır. Aynı biçimde, ilçe belediyesine katılarak mahalleye dönüşen köy, köy bağlısı ve
belediyelerce kullanılan mera, yaylak, kışlak gibi yerlerden bu mahalle sakinleri ve varsa diğer hak

– 8 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 338)

Gökhan /



sahiplerinin 4342 sayılı Mera Kanunu hükümleri çerçevesinde yararlanmaya devam edeceği hüküm
altına alınmaktadır. Buna ilaveten, tüzel kişiliği kaldırılan köylerde, 2464 sayılı Belediye Gelirleri
Kanununca alınması gereken vergi, harç ve katılım payları 5 yıl süreyle alınmayacağı, bu yerlerde
içme ve kullanma suları için alınacak ücretin 5 yıl süreyle en düşük tarifenin %25’ini geçmeyecek
şekilde belirleneceği bu yerlerde yapılacak yapılaşmalarda mahalle sakinleri lehinde kolaylıklar
sağlanacağı yönünde düzenlemede bulunulmaktadır. Ayrıca, köy iken mahalleye dönüşen yerleşim
yerlerinin altyapı hizmetleri için belediye ve bağlı idarelere yatırım bütçelerinin %10’unu 10 yıl süre
ile ayırma zorunluluğu getirilerek bu yerlerde etkin hizmet sağlanması için tedbir alınmıştır.

Kanun Tasarısıyla getirilen düzenleme çerçevesinde ilçe belediye sınırları ilçe sınırına,
büyükşehir belediye sınırları da il mülki sınırına genişlediği için yerel yönetimlerle ilgili temel
metinlerde bu yeni duruma uygun biçimde düzenleme yapma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda,
Kanun Tasarısında yerel yönetimlerle ilgili mevzuatta bu ihtiyacı karşılayacak nitelikte düzenleme
yapılmıştır.

Kanun Tasarısıyla tüzel kişiliği kaldırılan yerel yönetimlerin yapacağı bazı işlemler onaya tabi
kılınmakta, bu idarelerin personeli ile sahibi oldukları malları ilgili idarelere devredilmektedir. Ayrıca
kurulan yeni ilçelerin ihtiyaç duyacağı kadrolar da Tasarıda ekli cetveller ile düzenlenmiştir.

Sonuç olarak Kanun Tasarısıyla mevcut yerel yönetim yapısı ile yerel nitelikteki kamu
hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sunulması olanağı kalmayan bazı illerde, bu hizmetlerinin
vatandaşlarımızın artan beklentilerini karşılayabilecek nitelik ve kabiliyetle donatılmış, ideal ölçekte
etkin hizmet sunma potansiyeline sahip yerel yönetimlerce sağlanması öngörülmekte ve bu
doğrultuda düzenleme yapılmaktadır.

MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1- Bu madde ile Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş,

Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van illerinde yeni büyükşehir belediyeleri
kurulmakta; ayrıca Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İzmir,
Kayseri, Konya, Mersin, Sakarya ve Samsun büyükşehir belediyelerinin sınırları, il mülki sınırı olarak
belirlenmektedir. Bu illerde yer alan il özel idaresi ve belde belediyeleri ile İstanbul ve Kocaeli
illerindeki orman köyleri de dahil olmak üzere köylerin tüzel kişiliği kaldırılmaktadır.

Madde 2- Yeni kurulan 13 büyükşehirde coğrafya durumu, ekonomik şartlar ve kamu
hizmetlerinin gerekleri göz önünde bulundurularak yeni ilçeler kurulmaktadır.

Madde 3- Bu kanunla büyükşehir ilçe belediyelerine, tüzel kişiliği kaldırılıp mahalleye
dönüştürülen köylerde yapılacak yapılar için yörenin geleneksel, kültürel ve mimari özelliklerine
uygun tip mimari projeler yapma ve bu projelerden hemşerilerini ücretsiz yararlandırma görevi
verilmektedir. Ayrıca, tüzel kişiliği kaldırılan il özel idarelerinin yetki, görev ve sorumluluklarını
yerine getirecek kurum ve kuruluşları tespit eden genel bir atıf maddesi yer almaktadır.

Madde 4- Merkezi idarenin taşrada yürüttüğü işlerle ilgili olarak hizmetlerin etkinliğini ve
verimliliğini artırmak, kaynakların yerinde kullanımını sağlamak, hizmetteki aksamalara engel olmak,
denetim alanındaki boşluğu doldurmak, rehberlik etmek, ayrıca afet ve acil yardım hizmetlerini
yürütmek üzere büyükşehir belediyesi bulunan 29 ilde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Merkezleri
kurulmaktadır.
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Madde 5- Büyükşehir belediye sisteminde yapılan yeni düzenlemeye paralel olarak, 5216 sayılı
Kanunun değişik maddelerinde uyumlaştırmalar yapılmıştır. Bu kapsamda olmak üzere; Kanunda
“ilk kademe” ibareleri çıkarılmış, yeni büyükşehir tanımı yapılmış, büyükşehir ve ilçe belediyeleriyle
ilgili görevlerde yeni düzenlemeye gidilmiştir. Ayrıca, oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere
Ulaşım Koordinasyon Merkezleri (UKOME) toplantılarına katılan ulaşımla ilgili kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşları temsilcilerinin UKOME toplantılarına üye olarak katılmalarına
imkan sağlanmaktadır. Büyükşehir belediyelerinin bazı varlık ve kaynaklarını şirketleri aracılığıyla
yarışma ve rekabet şartları oluşturmadan üçüncü kişilere ihalesiz olarak kiralama yetkisi sona
erdirilmektedir. İmar mevzuatı uyarınca tahsil edilen otopark gelirlerinin büyükşehir belediyesine
devri öngörülmekte ve bu gelirlerin otopark inşası dışında kullanılması engellenmektedir. Amatör
spor kulüplerine malzeme yardımının yanında nakdi yardım yapabilme imkanı ile uluslararası alanda
başarı gösteren sporcularla birlikte onları yetiştiren teknik yönetici ve antrenörlerine ödül
verilebilmesi imkanı sağlanmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanununda mahalle büyüklükleriyle ilgili yeni esaslar getirilmektedir.
Orman köylerinin mahalleye dönüşmesi halinde, orman köyü ve köylüsünün sahip olduğu haklar ile
tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüşen köy ve belde halkının kadimden beri kullandığı mera,
yaylak ve kışlak gibi yerlerle ilgili haklarının korunması sağlanmaktadır. Belediyelerin yetki, görev
ve imtiyazlarında bazı değişiklikler yapılmıştır. Belediyelerin kamu yararına çalışan dernekler ile
Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar dışındaki dernek ve vakıflara bütçelerinden
yardım yapabilmeleri engellenmektedir.

İl özel idareleri denetim komisyonunda çalışacak görevlilere verilecek ücretler Belediye
Kanunundaki hükme uyumlu hale getirilmiştir. İl encümeninin üye sayısı azaltılmıştır.

Bu kanunla 29 ilde il özel idareleri ile belde belediyelerin tüzel kişiliği sona erdirildiğinden, 13
ilde il belediyeleri büyükşehir belediyesine dönüştürüldüğünden ve büyükşehir sınırları il mülki
sınırlara genişletildiğinden dolayı, 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi
Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun öngördüğü pay dağıtımında adil dağılımı sağlamak
üzere revizyon yapılmıştır. Gelişmişlik endeksinden kaynaklanan adaletsiz dağıtımın önüne
geçilmektedir. Küçük belediyeler için öngörülen denkleştirme ödeneği yeni getirilen sisteme uygun
olarak yeniden düzenlenmekte ve daha adil bir gelir dağılımı sağlanmıştır. Ayrıca, 01.07.2013
tarihinde uygulaması sona erecek olan Geçici l’inci maddenin dördüncü fıkrası kaldırılarak, küçük
belediyeler için öngörülen denkleştirme ödeneğinin %30’unun her yıl İller Bankasına aktarılması
uygulamasına son verilerek, bu ödeneğin belediyelere doğrudan kaynak olarak aktarılması
sağlanmıştır.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yapılan düzenleme ile yol, kanalizasyon ve su tesisleri
harcamalarına katılma paylarının mükelleflerden alımı meclis kararına bağlanmıştır.

18/1/1984 tarihli ve 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri
Seçimi Hakkında Kanunda büyükşehir belediye başkanının seçim çevresi ile muhtar ve ihtiyar heyeti
ile ihtiyar meclisinin seçimlerde aynı pusulada yer alması düzenlenmektedir. 24/07/1950 tarih ve
5682 sayılı Pasaport Kanunu’nda yapılan değişiklikle, vali ve büyükşehir belediye başkanlarına
diplomatik pasaport verilmekte, 18/02/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nda
yapılan değişiklikle mahalli idare birliklerinin taşıtlarına vergi muafiyeti getirilmektedir.
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Geçici Madde 1- Bu madde ile tüzel kişiliği sona eren il özel idaresi, belediye ve köylerin
personel, taşınır ve taşınmaz malları ile alacak, borç ve haklarının ilde vali yardımcısı başkanlığında
oluşturulacak devir, tasfiye ve paylaştırma komisyonu tarafından devir ve paylaştırılması ile devir
sonrası belediye ve il özel idarelerinde ortaya çıkacak istihdam fazlası personelin Devlet Personel
Başkanlığı aracılığıyla kamu kurum ve kuruluşlarına devri sağlanmaktadır. İlk mahalli idareler genel
seçiminde tüzel kişiliği sona erecek belediye, il özel idare ve köylerin bir kısım yetkileri
sınırlandırılmakta, izin mekanizması getirilmektedir.

Bu madde ile tüzel kişiliği sona erecek köylerdeki hâlihazır yapı stokunun ruhsatlandırılması
düzenlenmekte, ayrıca bu yerlerde yaşayanlara sunulan bir kısım belediye hizmetleri karşılığında
alınacak harç ve ücretlerde muafiyet ve indirimler sağlanmaktadır. Tüzel kişiliği sona erecek mahalli
idarelerin mahkemelerdeki taraf durumu düzenlenmekte, uzun vadeli borçlanmaları ve taşınmaz
satışları sınırlandırılmaktadır.

Bu Kanunla kurulan ilçelerin teşkilat, personel, kadro, araç ve ödenekleriyle ilgili düzenleme
yapılmıştır.

Bu Kanunla 29 ilde tüzel kişiliği sona eren mahalli idarelerin ilk mahalli idareler genel seçimiyle
birlikte tüzel kişiliklerini kaybedecekleri düzenlenmektedir. Üyelerinin tüzel kişiliği sona ermesi
nedeniyle üyesi kalmayan veya amacı ortadan kalkan mahalli idare birliklerinin tasfiyesi ve
personelinin devri sağlanmaktadır. Ayrıca, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin büyükşehir kapsamına
alınan kırsal alana yeterli hizmet götürülebilmesi için bütçelerine zorunlu olarak 10 yıl süre ile ödenek
konması öngörülmektedir.

Geçici Madde 2- Büyükşehir kapsamına girmeyen diğer illerde, nüfusu 2000’in altına düşen
belde belediyelerinin tüzel kişiliklerinin sona erdirilmesi, personel, taşınır ve taşınmaz malları ile
alacak borçlarının devir ve paylaşımı ile ihtiyaç fazlası olan personelin devlet personel başkanlığınca
kamu kurumlarına devri düzenlenmektedir.

Madde 6- Yürürlük maddesidir.

Madde 7- Yürütme maddesidir.
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TÜRKÝYE BÜ YÜK MÝLLET MECLÝSÝ BAÞKAN LIÐINA
Şanlıurfa’da Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifimiz, Gerekçesi ile

birlikte ekte sunulmuştur. 
Ge reðini arz ede riz.
Saygılarımızla.

Sezgin Tanrıkulu Özgür Özel Kâzım Kurt
İstanbul Manisa Eskişehir

Ahmet Toptaş Ali Rıza Öztürk Ali Demircan
Afyonkarahisar Mersin Adana

Arif Bulut Celal Dinçer Orhan Düzgün
Antalya İstanbul Tokat

Mustafa Moroğlu Ramazan Kerim Özkan Haydar Akar
İzmir Burdur Kocaeli

Süleyman Çelebi Hülya Güven Osman Taney Korutürk
İstanbul İzmir İstanbul

Osman Kaptan Mehmet Şeker Aytuğ Atıcı
Antalya Gaziantep Mersin

Gülsün Bilgehan İdris Yıldız İlhan Demiröz
Ankara Ordu Bursa

GEREKÇE
10.07.2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, belediye sınırları içindeki toplam

nüfusu 750.000’den fazla olan belediyelerin kanunla Büyükşehir belediyesine dönüştürülebileceğini
düzenlemektedir. Bir kısım belediyeler ise bulunduğu bölgenin ekonomik, sosyal ve diğer açılardan
merkezi olmasına rağmen nüfus şartını taşımadıklarından dolayı Büyükşehir belediyesi
olamamaktadır. Tarih öncesi çağlardan beri Dünya’nın en önemli yerleşim yerlerinden biri olan,
gerek konumu, gerek nüfusu ve gerekse bölgenin sosyal, kültürel, tarihi ve turistik merkezi
konumunda olması sebebiyle Şanlıurfa buna bir örnektir.

Adrese dayalı nüfus kayıt sistemiyle yapılan sayımların 2009 verilerine göre, Şanlıurfa Merkez
nüfusu 698.887, toplam il nüfusu ise 1.613.737 olarak belirlenmiştir. Bölgenin genel sosyo-ekonomik
durumuna bakıldığında tarım, ticaret ve sanayi merkezi konumunda olması ve Güneydoğu Anadolu
Projesi’nin merkezi konumunda olması sebebiyle nüfusundaki artış da göz önünde bulundurulmalıdır.
18.584 kilometrekarelik yüzölçümüyle Türkiye’nin 7. büyük, nüfus bakımından Türkiye’nin 9. büyük
şehri olan Şanlıurfa, şu anda sayısı 16 olan Büyükşehir belediyelerinin bir kısmına göre hem nüfus
büyüklüğü bakımından, hem de ekonomik ve sosyal yönden daha gelişmiştir.
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Kamu hizmetlerinin verimli ve etkili bir şekilde yürütülmesi; illerin ve ilçelerin coğrafi yapısı,
ulaşım ve haberleşme şartları ve nüfus yoğunluğu ile yakından ilgilidir. Coğrafi bütünlüğün
bulunmadığı, nüfus yoğunluğuna paralel teşkilatın oluşturulmadığı, ulaşım ve haberleşmenin günün
şartlarına uygun şekilde sağlanmadığı durumlarda diğer hizmetler de aksamaktadır. Bu nedenle,
Mülki İdare dağılımında coğrafi yapı ve nüfus yoğunluğuna uygun değişiklikler yapılması yararlı
görülmektedir.

Bu sebeplerle, ekonomik, sosyal, coğrafi ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre, Şanlıurfa’nın
5393 sayılı Belediye Kanunu ile yönetilmesi güçleşmekte, sorunların daha kolay çözümlenmesi için
çevresindeki küçük belediyelerin de bağlanarak Şanlıurfa Belediyesi’nin Büyükşehir statüsüne
kavuşturulması gerekli görülmüş ve bu amaçla kanun teklifi hazırlanmıştır.
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU VE 20 MİLLETVEKİLİNİN
TEKLİFİ (2/128)

ŞANLIURFA’DA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULMASI 
HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- Şanlıurfa Belediyesi hakkında 10.07.2004 tarih ve 5216 sayılı kanun hükümleri
uygulanır ve bu ilin Merkez Belediyesi aynı ismi taşıyan Büyükşehir Belediyesi’ne dönüşür.

Ancak, bu belediye sınırları içinde ayrıca ilçeler oluşturulmaz. Hangi alt kademe belediyelerin
kurulacağı, bunlara verilecek ad ile sahip olacakları nüfus ölçüleri ve sınırlarının tespiti esasları
Bakanlar Kurulu’nca belirlenir.

GEÇİCİ MADDE 1- Alt kademe belediyeleri kuruluncaya kadar bu belediyelere ait görev,
yetki ve sorumlulukları Büyükşehir Belediyesi tarafından yerine getirilir ve bu süre içerisinde
Büyükşehir Belediyesi’nin organları 5393 sayılı kanuna göre teşekkül eder.

GEÇİCİ MADDE 2- Bu belediyelerde halen görevinde bulunan Belediye Başkanı, Belediye
Meclisi ve Belediye Encümeni, ilk genel idare seçimine kadar Büyükşehir Belediye Başkanı,
Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni olarak 5216 sayılı kanunda yazılı görev ve yetkilere
sahiptirler.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

– 14 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 338)

Gökhan /



TÜRKÝYE BÜ YÜK MÝLLET MECLÝSÝ BAÞKAN LIÐINA
Malatya İlinde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifimiz, gerekçesi ile bir-

likte ekte sunulmuştur. Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 15.11.2011
Veli Ağbaba Gülsün Bilgehan Ayşe Nedret Akova

Malatya Ankara Balıkesir

Ferit Mevlüt Aslanoğlu Celal Dinçer Haydar Akar
İstanbul İstanbul Kocaeli

Candan Yüceer Tolga Çandar İhsan Barutçu
Tekirdağ Muğla İstanbul

Namık Havutça Sabahat Akkiray Bülent Tezcan
Balıkesir İstanbul Aydın

Ali Serindağ Doğan Şafak Kemal Ekinci
Gaziantep Niğde Bursa

Malik Ecder Özdemir Uğur Bayraktutan Mevlüt Dudu
Sivas Artvin Hatay

Mahmut Tanal İlhan Cihaner Aykan Erdemir
İstanbul Denizli Bursa

Mehmet Volkan Canalioğlu Sakine Öz
Trabzon Manisa

GEREKÇE
Anadolu’nun en eski yerleşim yerlerinden biri olan, gerek coğrafi konumu gerek tarihsel geçmişi

ile bölgenin en önemli şehirlerinden Malatya aynı zamanda sosyal, kültürel, ekonomik ve turistik
yönleri ile çekim merkezi olmaya devam etmektedir.

10.07.2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, belediye sınırları içinde toplam
nüfusu 750.000’den fazla olan belediyelerin kanunla Büyükşehir Belediyesine dönüştürülmesini
düzenlemektedir. Malatya sadece nüfus şartını taşımadığı için Büyükşehir Belediyesi olamamaktadır.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 11 ilin Büyükşehir Belediyesine dönüştürüleceğinin
açıklanmasının ardından Malatya açıklanan iller ile kıyaslandığında en az bu şehirler kadar
Büyükşehir Belediyesi olmayı hak etmektedir. 12. Büyükşehir Belediyesi Malatya’da kurulmalıdır.
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Malatya ilinin nüfusu, 2010 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 741.000
kişidir. 2010 Yılı verilerine göre, Merkez ilçe nüfusu 470.000, ilin nüfus yoğunluğu ise km2 başına
63 kişidir. Malatya’daki ilçe sayısı 14, belediye sayısı 53, köy sayısı 495’tir. Malatya’da 0-15 yaş
arasındakilerin toplam nüfusa oranı % 26,6, 15-64 yaş arasındakilerin % 65,7, 64 yaşından büyük
olanların oranı ise %7,7’dir. Malatya, dışarıya göç verirken nüfusu artan bir ilimizdir, net göç hızı -
%03,3 iken yıllık nüfus artışı ise %05’tir.

Malatya’da kurulu bulunan İnönü Üniversitesi, lisansüstü eğitim veren 621 öğretim üyesi olmak
üzere toplam 1.272 öğretim elemanı ve 27 bine yaklaşan öğrenci sayısı ile Türkiye’nin önde gelen
üniversitelerinden biridir.

İ.Ü. Turgut Özal Tıp Merkezi Organ Nakil Ekibi, 2008 yılında 153, 2009 yılında 108 ve 2010
yılı içinde ise 175 tane karaciğer nakil operasyonu ile Avrupa birincisi ve dünya ikincisi olmuştur.
Amerika’da uzun yıllardan beri karaciğer nakli yapan birçok tanınmış merkezi geride bırakan İnönü
Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi bir referans merkezi konumundadır. Turgut Özal Araştırma
Hastanesi bünyesinde Türkiye’de ilk kez Karaciğer Nakil Enstitüsü kurulmuş olup, böylece kurumsal
kimliği ile Karaciğer Nakil Enstitüsü hem Malatya, hem Türkiye hem de tüm dünyada çok daha
büyük başarılara imza atacaktır.

Bölgenin en büyük ticari faaliyetlerine de ev sahipliği yapan, dünyanın en büyük kuru kayısı
ihracatını gerçekleştiren, özellikle Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Muş, Kahramanmaraş illerinden
göç alan Malatya kanun çerçevesinde 10.000 nüfus eksikliği sebebiyle Büyükşehir olamamaktadır.
İlgili yasanın sadece nüfus şartı değerlendirilerek Büyükşehir kriterini ortaya koyması Malatya ve
Malatya gibi sanayisi, tarımı, sosyal dokusu gelişmiş illeri mağdur etmektedir.

Sağlıklı ve modern gelişmenin sağlanabilmesi şehirlerin yerel yönetimlerinin güçlendirilmesi ile
sağlanabilmektedir. Malatya’da Büyükşehir Belediyesinin kurulması Malatya’nın çok daha hızlı
gelişip büyümesini sağlayacaktır.

Yukarıda arz edilen nedenlerle, Malatya İlinin Büyükşehir Belediyeliğini hak ettiği düşünülmüş
ve bu teklif hazırlanmıştır.
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MALATYA MİLLETVEKİLİ VELİ AĞBABA VE 22 MİLLETVEKİLİNİN 

TEKLİFİ (2/234)

MALATYA’DA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULMASI HAKKINDA
KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- Malatya Belediyesi hakkında 10.07.2004 tarihli 5216 sayılı kanun hükümleri
uygulanır.

MADDE 2- Büyükşehir belediyesinde oluşturulacak teşkilat için gerekli kadroları bu
düzenlemenin yayımı tarihinden itibaren geçecek 30 günlük süre içinde ihdas etmeye Bakanlar
Kurulu yetkili olacaktır.

GEÇİCİ MADDE 1- Malatya Belediyesi’nde halen görevde bulunan Belediye Başkanı,
Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni ilk genel mahalli idari seçimine kadar Büyükşehir Belediye
Başkanı, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni olarak 5216 sayılı kanunda yazılı görev ve yetkilere
sahiptir.

MADDE 3- Bu kanun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 4- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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TÜRKÝYE BÜ YÜK MÝLLET MECLÝSÝ BAÞKAN LIÐINA
10/7/2004  Tarih ve  5216  Sayılı  Büyükşehir Belediyesi Kanununda değişiklik yapılmasına

ilişkin Kanun Teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.
Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla.

Ayşe Nedret Akova
Balıkesir

GENEL GEREKÇE
10/7/2004 Tarih ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 4 üncü maddesine göre,

il belediyelerinin büyükşehir olabilmesi için temel ölçüt, belediye sınırları içindeki ve bu sınırlara en
fazla 10.000 metre uzaklıktaki yerleşim birimlerinin son nüfus sayımına göre toplam nüfusu
750.000’den fazla olmalıdır. Aynı Kanunun 3 üncü maddesi ise büyükşehir belediyesini “en az üç ilçe
veya ilk kademe belediyesini kapsayan, bu belediyeler arasında koordinasyonu sağlayan; kanunlarla
verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren, yetkileri kullanan; idarî ve malî özerkliğe sahip ve
karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişisi” olarak tanımlar.

Bugün büyükşehir belediyesi olan 15 ilimizden Kanunun 4 üncü maddesindeki 750 bin nüfus
ölçütünü taşımayan illerimiz mevcuttur. Eskişehir’in il merkezi nüfusu 681 bin 854; Erzurum’un il
merkezi nüfusu 489 bin 486’dır. Metropolitan ilçe sayısı üçten az olan büyükşehir belediyelerimiz
de bulunmaktadır. Gaziantep, Eskişehir, Erzurum ve Samsun’un metropolitan ilçe sayısı ikidir.

Büyükşehir Belediyesi Kanununda belirtildiği gibi, kamu hizmetlerinin plânlı, programlı, etkin,
verimli ve uyum içinde yürütülmesi amacıyla nüfusu fazla olan illerin, sosyo-ekonomik gelişmişlik
düzeylerine göre büyükşehir olması zorunludur.

Nüfus kriterini taşıyamamasına rağmen, fiziki yerleşim durumları ve ekonomik gelişmişlik
düzeylerine göre büyükşehir belediyesi olması gereken illerimiz mevcuttur. Örneğin 2010 yılı adrese
dayalı nüfus sayımına göre, Balıkesir’in toplam nüfusu 1 milyon 152 bin 323 iken, il merkez nüfusu
694 bin 926 kişidir. Balıkesir ili 2003 yılı gelişmişlik performansına göre, sosyo-ekonomik gelişmişlik
sıralaması 15’dir. Sosyo-gelişmişlik düzeyine göre Balıkesir’in büyükşehir belediyesi olması
gerekmektedir.

Bu bağlamda, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile kamu hizmetlerinin sağlanmasında güçlükler
ile karşı karşıya kalan Balıkesir ve benzeri durumdaki diğer il belediyelerinin, Büyükşehir Belediyesi
statüsüne kavuşturulması için, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda değişiklik yapılması
topluma daha iyi hizmet verilmesini sağlayacaktır.

MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1- Madde ile il belediyelerinin büyükşehir belediyesi olabilmesi için getirilen nüfus

kriterinin değiştirilmesi hedeflenmiştir.
Madde 2- Kanunun yürürlülük maddesidir.
Madde 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulunun yürüteceği belirtilmiştir.
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BALIKESİR MİLLETVEKİLİ AYŞE NEDRET AKOVA’NIN TEKLİFİ (2/289)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 10/7/2004 Tarih ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 4 üncü maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Belediye sınırları içindeki ve bu sınırlara en fazla 10.000 metre uzaklıktaki yerleşim
birimlerinin son nüfus sayımına göre toplam nüfusu 650.000’den fazla olan il belediyeleri, fizikî
yerleşim durumları ve ekonomik gelişmişlik düzeyleri de dikkate alınarak, kanunla büyükşehir
belediyesine dönüştürülebilir.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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TÜRKÝYE BÜ YÜK MÝLLET MECLÝSÝ BAÞKANLIÐINA

Aydın il merkezinde, Efeler adıyla bir ilçe kurulması hakkında Kanun Teklifim, gerekçesi ile
birlikte ekte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

16.4.2012

Ali Uzunırmak

Aydın

GENEL GEREKÇE
Anayasa’nın 126. Maddesi’ne göre, “Türkiye Merkezi İdare Kuruluşu bakımından coğrafya

durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gerekliliğine göre illere, iller de diğer kademeli
bölümlere ayrılır” hükmü mevcuttur. Bu hükmün işlerliğini sağlayan 5442 sayılı İl İdaresi
Kanunu’nun birinci ve ikinci maddeleri hükmü, Anayasa’ya benzer düzenleme ile ilçelerin kuruluş
esas ve usullerini ifade etmektedir.

İl kapsamındaki küçük ölçekli belediyelerin, zamanla, yeni bir ölçek ve alan düzenlemesine tabi
tutulması önemli bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede, beldelerde yaşanan nüfus artışı ve
sınır genişlemeleri nedeniyle, merkezi idare hizmetlerinin sağlıklı biçimde yürütülmesini temin etmek
üzere buralarda da bazı yeni ilçelerin kurulması zorunlu hale gelmiştir.

Cumhuriyetin kuruluşundan sonra ülkemizdeki ilçe sayılarına bakıldığında sürekli bir artış
görülmektedir. 1926 yılında 317 olan ilçe sayısı, günümüzde 892’ye yükselmiştir.

“Sosyal devlet” ilkesi gereğince, devletin özellikle sosyal hayata giderek artan müdahalesi,
insanları, devletten daha çok hizmet bekler duruma getirmektedir. Giderek artan bu beklentiler
karşısında, merkezi idare, coğrafi yapıdan, nüfus yoğunluğundan, ulaşım ve haberleşmedeki
yetersizlikten dolayı kamu hizmetlerini zamanında, etkin ve verimli şekilde yerine getirememektedir.
Bu durumda, taşra teşkilatını geliştirmek ve güçlendirmek yoluyla sorunların üstesinden gelmek daha
mümkün olabilmektedir.

Teklif ile, merkezi idarenin hizmet sunumunda uygun idari büyüklüklerin esas alınması
amaçlanmıştır. Bu çerçevede mahalli hizmetlerin yanı sıra güvenlik, eğitim, sağlık, tapu, sosyal
yardım ve diğer hizmet alanları itibarıyla uygun ölçekte merkezi idare hizmet birimleri
oluşturulmuştur. Yerel halkın, kamu hizmetlerinden, daha kolay, daha çabuk, daha hızlı yararlanması,
bürokrasi ve ulaşım ihtiyacının en aza indirilmesi hedeflenmiştir.
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Aydın ilinin toplam nüfusu 997000’i aşmıştır. Aydın il merkezinin nüfusu ise 201 bini aşmıştır.
Şehirlerde yaşayan nüfusu 599.973, köylerde yaşayan nüfusu 399.190’dır. Yüzölçümü 8007 km2’dir.
Merkez ilçeyle birlikte 17 ilçe, 36 belediye ve 492 köyü vardır.

Mevcut nüfus ve diğer faktörler göz önüne alınarak kamu hizmetlerinin daha yaygın, eşit ve nitelikli
olarak verilmesi, merkezdeki mevcut belediyelerin yükünün azaltılarak, merkezde yaşayan
vatandaşlarımıza daha hızlı ve verimli hizmet alabilmesi açısından, Aydın il merkezinde iki ayrı ilçe
kurulması gerekli görülmüş, ekte belirtilen bölgeleri kapsayacak şekilde ve merkezi Hasanefendi
Ramazan Paşa Mahallesi olmak üzere, Efeler adıyla bir ilçe kurulması amacıyla yasa teklifi hazırlanmıştır.

Tarihi
Evliya Çelebi’nin dediği gibi, “Dağlarından yağ, ovasından bal akan” Aydın; tarih boyunca

çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmıştır. Antik Çağda Afrodisias, Milet, Didyma, Nysa, Priene,
Magnesia gibi önde gelen kentler hep bu coğrafyada kurulmuş. Bugünkü Aydın; Tralles Kenti ile
birlikte MÖ 2500 yılında Hititler zamanında gelişmiş, VII. yy.da Lydia zamanında da parlak çağını
yaşamıştır. Selçuklularla birlikte Türk uygarlığının kültür varlığı ve eserleriyle donatılmıştır.
Aydınoğulları Beyliği zamanında şehrin adı Aydın Güzelhisarı olmuş, daha sonra Aydın adını almıştır.
1811’de İzmir, Saruhan (Manisa), Menteşe (Muğla), Antalya, Isparta sancaklarını kapsayan eyaletin
merkezi olmuş, Kurtuluş Savaşından sonra 1923 yılında Aydın müstakil vilayeti olmuştur. 

Coğrafyası
Kuzeyinde İzmir ve Manisa, doğusunda Denizli, Güneyinde Muğla yer alır. Batı sınırları ise

Ege Denizi kıyıları çizer. İlin denizden yüksekliği 64 metredir. Akdeniz ikliminin etkisindedir.
Yüzölçümü 8.007 km2’dir. Aydın’da; 395.494 hektar alanda sulu tarım yapılmaktadır. Zeytin ve
meyvelikler en geniş alanı kaplar. İlde, Kemer Barajı, Çine Topçam Barajı, Yaylakavak Barajı,
İkizdere Barajı, Çine Adnan Menderes Barajı olmak üzere 5 Baraj mevcuttur. Aydın; zeytin, incir,
kestane üretiminde Türkiye’de 1.sırada, pamuk üretiminde 3. sırada yer almaktadır. En yağışlı
mevsim kıştır. Yaz mevsiminde yok denecek kadar az yağış almaktadır. Kar yağışı ender görünür. 

Turizm
Turizm, tarımdan sonraki ikinci önemli gelir kaynağıdır. Aydın İlinde Aydın Müzesi ve buna

bağlı Yörük Ali Efe Etnografya Müzesi, Afrodisias Müzesi ve buna bağlı Karacasu Etnografya
Müzesi, Milet Müzesi, Çine Kuva-i Milliye Müzesi, Çine Arıcılık Müzesi ve Nazilli Etnografya
Müzesi olmak üzere 8 müze ile 21 önemli ören yeri mevcuttur.

Önemli örenyerleri; Afrodisias (Karacasu), Alabanda (Çine), Alinda (Karpuzlu), Apollon
Tapınağı (Didim), Gerga (Çine), Harpasa (Nazilli), Magnesia (Germencik-Ortaklar), Mastaura
(Nazilli), Milet (Didim), Nysa (Sultanhisar), Priene (Söke), Tralleis (Aydın-Merkez)’dir.

Yaklaşık 680 turistik tesiste 78.000 yatak kapasitesi bulunmaktadır. Ayrıca Kuşadası ilçesinde
54.000, Didim ilçesinde de 42.000 yazlık konut bulunmaktadır. 2011 yılında 5,5 milyon turist Aydın
iline gelmiştir. Dilek Yarımadası Milli Parkı (Kalamaki), Kuşadası ve Didim plajları önemli turistik
sahillerdir. Aydın merkezde Kipa, Forum Aydın; Söke’de Ege outlet mağazaları ve Novada Alışveriş
merkezi, Kuşadası’nda ise Scala Nouva ve Kipa alışveriş merkezleri bulunmaktadır.

Eğitim;
Adnan Menderes Üniversitesi, 1992 yılında Aydın’da kuruldu. Üniversitenin Merkez Kampusu

Aydın il merkezinde olup birçok ilçe ve beldede fakülte ve yüksekokullar bulunmaktadır. Aydın’da,
Aydın il merkezi ve Nazilli’de olmak üzere 2 adet Polis Meslek Yüksek Okulu bulunmaktadır.
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Ekonomi

Aydın, zeytinde ülke üretiminin %47’si, kestanede %42’si ve incirde %60’ını üreterek lider
konumdadır. Türkiye, dünyanın en önemli taze incir üreticisi olmasının verdiği bir avantajla, kuru incir
üretiminde ve ihracatında da lider ülke konumundadır. Ülkemiz, dünya taze incir üretimi ile kuru incir
üretiminin yarısından fazlasını karşılamaktadır. Ülkemizin ihraç ettiği incirin %65’i Aydın’da üretilir.

Aydın’ ın ikinci önemli ürünü zeytindir. Binlerce insanın geçim kaynağı olan zeytin ve zeytinyağı
Akdeniz mutfağının ve insan sağlığının vazgeçilmez zenginlikleridir. 20.977.170 adet zeytin ağacı
ile Türkiye zeytin ağacı sayısının %23’ünü oluşturmaktadır. Yılda yaklaşık, 575.858 ton zeytin
üretilmektedir.

Kırsal ekonomik yapının önemli ve ayrılmaz bir parçası olan hayvancılık sektörüne, ülke
kalkınmasında olduğu gibi bölge ve Aydın ili bazında da önemli iktisadi fonksiyonlar yüklenmiştir.
Bunlar sanayi sektörüne girdi sağlama, kırsal alandan göçü önleme, sektör içinde ve diğer sektörlerde
yeni istihdam sahası yaratma şeklinde sıralanabilir. Besicilikte modern yöntemler her geçen gün
gelişmektedir.

Aydın, dokuma giyim eşyası imalat sanayinde Çukurova’dan sonra ülke üretiminin %46’sı
oranında pamuk üreterek ikinci sırada yer alır.

Aydın’da, 1634 adet kooperatif bulunmaktadır. Aydın Ticaret Odası, Ticaret Borsası, Sanayi
Odası’nın yanı sıra, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğine mevcut
olup, bu odalara 86.000 kayıtlı üye bulunmaktadır.

Aydın’da toplam 21 adet küçük sanayi sitesi mevcuttur. Faaliyet halinde olan 2 adet Organize
Sanayi Bölgesi mevcut olup, bunlar Aydın I. (Umurlu) OSB ve Aydın II. (ASTİM) OSB’dir. Ayrıca
6 adet daha OSB projeleri devam etmektedir. Aydın ve Astim Organize Sanayi Bölgeleri işletmede
olan fabrika sayısı 142’yi, istihdam edilen kişi sayısı 5500’ü aşmıştır.

Aydın II. Organize Sanayi Bölgesi; 530 hektar alana sahip olup, 750 hektara kadar
genişleyebilecektir. Endüstri Bölgesine dönüştürülmesi talebi vardır. Halen 98 adet orta boy işletme,
mermer karo, çimento hazır beton, mobilya, sabun-deterjan hammaddesi, tekstil, tekstil makineleri,
hidrolik makine, zeytinyağı sıkma makineleri, plastik doğrama, pamukyağı kombina, tuğla, karoser
imalatı, kızgın yağ ve kalorifer kazanı, elektrik makineleri imalatı gibi alanlarda faaliyetlerini
sürdürmektedir. Toplam parsel sayısı 123 olup, 3.500 kişilik istihdam sağlanmaktadır.

Aydın il merkezinin, ekonomik, coğrafi, nüfus bakımından büyüklüğünden ötürü iki adet merkez
ilçe kurulması öngörülmüştür. Bunlardan biri Efeler ilçesidir.

Osmanlı İmparatorluğunun son döneminde, genelde Ege kırsal alanında tek tek ya da gruplar
halinde yaşayan, eli silahlı, beli kamalı gözü pek dürüst, mert kişilere, ‘Efe’ denmiştir. Başkanları,
‘Efe’, yardımcılarına, ‘Zeybek’ ve ‘Kızan’ denilmiştir. Efelik, 10.y.y.’lın sonunda Yusuf Paşa ile
başlamış olup, en bilinenleri, 17.y.y. da Sivri Bölükbaşı, 19.y.y. da Atçalı Kel Mehmet ve nihayet
20.y.y. da Yörük Ali, Demirci Mehmet Efe’dir. Bu efeler adaletsizliğe ve haksızlığa uğradıkları
gerekçesiyle hükümete başkaldırmışlardır. Zenginden alıp fakire vermişler, milli mücadele yıllarında,
düşmanı püskürtmek için kurtuluş yanlısı savaşçılar olmuşlardır. Milli mücadele yıllarında bölgenin
Yunanlılarca işgali karşısında yörenin yurtsever asker, aydın ve din adamları efeleri yurt savunmasına
davet etmişler ve Yörük Ali Efe, Demirci Mehmet Efe grupları oluşmuştur. İşgalci Yunan askerlerine
karşı, Mustafa Kemal’le birlikte hareket eden ve kahramanca mücadele veren Yörük Ali Efe ile
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birlikte Demirci Mehmet Efe ve maiyetindekiler, giderek artan direniş göstermiş ve işgalci, zalim
Yunan askerlerinin önemli zaiyatlar vermelerini sağlayarak, çok etkili mücadele göstermişlerdir.
Düşman işgalinden kurtuluş günü olan 5 Eylül Kuyucak ve Nazilli, 6 Eylül Söke, 7 Eylül Aydın’da
her yıl törenlerle kutlanmaktadır.

Bu kahramanlığın anısına, Efelerin Aydın milli mücadelesindeki önemi ve yeri göz önüne
alınarak, yeni kurulan ilçelerden birine Efeler adı verilmesi öngörülmüştür.

Efeler ilçesine, 1 sayılı listede görüleceği üzere, Aydın merkezde bulunan 26 mahallenin yanı
sıra, 3 köyün bağlanması öngörülmüştür. Bağlanan mahallelerden Ovaeymir, daha önce belde idi.

Bu nedenlerle, Aydın ili merkezinde iki ayrı ilçe kurulması gerekli görülmüş ve “Aydın il
merkezinde, merkezi Hasanefendi Ramazan Paşa Mahallesi olmak üzere, Efeler adıyla bir ilçe
kurulmasına ilişkin Kanun Teklifi” hazırlanmıştır.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1- (1) Ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan ilçe olmasında büyük yararlar bulunan, Aydın
il merkezindeki Hasanefendi Ramazan Paşa Mahallesi’nin, Efeler adıyla ilçe olması öngörülmekte,
bu ilçeye bağlanacak mahalle ve köylerle ilgili düzenleme ekli (1) sayılı listede gösterilmektedir.

Madde 2- (1) Merkezi İdare tarafından ilçe kuruluşu ile ilgili olarak oluşturulacak teşkilata ait
kadroları ihdas etmeye Bakanlar Kurulu yetkilendirilmektedir.

Geçici Madde 1- (1) İdare Kurulu oluşturuluncaya kadar geçecek süre içinde yetkili olacak
idare kurulları belirtilmektedir.

Madde 3- (1) Yürürlük maddesidir.

Madde 4- (1) Yürütme maddesidir.
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AYDIN MİLLETVEKİLİ ALİ UZUNIRMAK’IN TEKLİFİ (2/508)

AYDIN İLİNDE, EFELER ADIYLA BİR İLÇE KURULMASI 
HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1 -  (1) Ekli (1) sayılı listede adları yazılı mahalle ve köyleri kapsamak ve merkezi,
Aydın il merkezindeki Hasanefendi Ramazan Paşa Mahallesi olmak üzere, Aydın ilinde Efeler adıyla
bir ilçe kurulmuştur.

MADDE 2- (1) Bu Kanunla kurulan ilçede, Merkezi idare tarafından oluşturulacak teşkilata ait
kadroları ihdas etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanunla kurulan ilçede, İlçe İdare Kurulu oluşturuluncaya kadar,
bu yerlerdeki adli, idari ve diğer işlemler, eskiden bağlı olduğu il ve ilçenin idare kurulu tarafından
yürütülür.

MADDE 3 - (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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AYDIN MİLLETVEKİLİ ALİ UZUNIRMAK’IN TEKLİFİNE EKLİ LİSTE

(1) SAYILI LİSTE

AYDIN İLİ EFELER İLÇESİNE BAĞLANAN MAHALLELER VE KÖYLER

MAHALLELER:
1- Efeler

2- Cumhuriyet

3- Fatih

4- Girne

5- İstiklal

6- Kemer

7- KöprülüVeysipaşa

8- Kurtuluş

9- Mesudiye

10- Meşrutiyet

11- Mimarsinan

12- Osmanyozgatlı

13- Yedieylül

14- Zeybek

15- Ovaeymir (Aydın merkeze bağlı belde idi)

16- Adnanmenderes (Ovaeymir beldesinin mahallesi idi)

17- Atatürk (Ovaeymir beldesinin mahallesi idi)

18- Fevziçakmak (Ovaeymir beldesinin mahallesi idi) 

Mahalle Olan Köyler:
19- Balıkköy

20- Gözpınar

21- Işıklı

22- Kadıköy

23- Kardeşköy

24- Kuyulu

25- Şevketiye

26- Yeniköy

KÖYLER:
1- Alatepe

2- Horozköy

3- Kızılcaköy
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Tekirdağ İli'nde Ergene adı ile bir ilçe kurulması hakkında Kanun Teklifi, gerekçesi ile birlikte
ekte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

Bülent Belen
Tekirdağ

GENEL GEREKÇE

Anayasa'nın 126. Maddesi'ne göre, "Türkiye Merkezi İdare Kuruluşu bakımından coğrafya
durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gerekliliğine göre illere, iller de diğer kademeli
bölümlere ayrılır" hükmü mevcuttur. Bu hükmün işlerliğini sağlayan 5442 sayılı İl İdaresi
Kanunu'nun birinci ve ikinci maddeleri hükmü, Anayasa'ya benzer düzenleme ile ilçelerin kuruluş
esas ve usullerini ifade etmektedir.

İl kapsamındaki küçük ölçekli belediyelerin zamanla, yeni bir ölçek ve alan düzenlemesine tabi
tutulması önemli bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede, beldelerde yaşanan nüfus artışı ve
sınır genişlemeleri nedeniyle merkezi idare hizmetlerinin sağlıklı biçimde yürütülmesini temin etmek
üzere buralarda da bazı yeni ilçelerin kurulması zorunlu hale gelmiştir.

Cumhuriyetin kuruluşundan sonra ülkemizdeki ilçe sayılarında sürekli bir artış görülmektedir.
1936 yılında 317 olan ilçe sayısı günümüzde 892'ye yükselmiştir.

"Sosyal Devlet" ilkesi gereğince, devletin özellikle sosyal hayata giderek artan müdahalesi,
insanları, devletten daha çok hizmet bekler duruma getirmektedir. Giderek artan bu beklentiler
karşısında, merkezi idare, coğrafi yapıdan, nüfus yoğunluğundan, ulaşım ve haberleşmedeki
yetersizlikten dolayı kamu hizmetlerini zamanında, etkin ve verimli şekilde yerine getirememektedir.
Bu durumda, taşra teşkilatını geliştirmek ve güçlendirmek yoluyla sorunların üstesinden gelmek daha
mümkün olabilmektedir.

Teklif ile merkezi idarenin hizmet sunumunda uygun idari büyüklüklerin esas alınması
amaçlanmıştır. Bu çerçevede mahalli hizmetlerin yanı sıra güvenlik, eğitim, sağlık, tapu, sosyal
yardım ve diğer hizmet alanları itibari ile uygun ölçekte merkezi idare hizmet birimleri
oluşturulmuştur. Yerel halkın, kamu hizmetlerinden, daha kolay, daha çabuk, daha hızlı yararlanması,
bürokrasi ve ulaşım ihtiyacının en aza indirilmesi hedeflenmiştir.
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HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(2/681)                                                                                                                            

ESAS İçişleri Komisyonu
                                                                                                                            

TALİ Plan ve Bütçe Komisyonu



Teklif ile Tekirdağ İli'nin her bakımdan en büyük ilçesi olan Çorlu İlçesinin sınırları içinde olan
Ulaş Belediyesi, Misinli Belediyesi ile Marmaracık Belediyesi'nin iki mahallesinden biri olan
Hürriyet Mahallesi ile 9 adet köyün birleştirilmesi ile, Ulaş Belediyesi merkez olarak kabul edilerek,
Ergene adında yeni bir ilçe kurulması planlanmıştır.

Kurulması planlanan Ergene İlçesi erişebilirlik anlamında Trakya Bölgesi'nin en uygun yerinde
bulunmaktadır. Söz konusu ilçe Tekirdağ İli'ne 51 Km., Çorlu İlçesi'ne 13 Km. , İstanbul (Topkapı)'a
123 Km. , Ambarlı Limanı'na 96 Km. mesafedir. İlçenin sınırları içinden hem D-100 Karayolu, hem
de TEM otoyolu geçmektedir.

Kurulması planlanan ilçenin içme suyu, kanalizasyon ve ulaşım bakımından herhangi bir sıkıntısı
yoktur.

Teklif ile Ergene Nehri ve bu nehrin oluşturduğu Ergene Vadisi'nin içinde bulunduğu kirlilik,
plansız kentleşme ve çarpık sanayileşmenin önüne geçilmesi için başlatılan "Ergene Vadisi Kurtarma
Projesi"nin yerel ölçekte sahibi olacak bir yerel yönetim biriminin, Ergene adıyla bir ilçe kurularak,
hayata geçirilmesi düşünülmüştür.

Kurulması planlanan Ergene İlçesi'nin toplam alanı 3005 hektardır. İlçe sınırları içerisinde büyük
ölçekli yaklaşık 30 sanayi tesisi ve birçok irili ufaklı firma bulunmaktadır. Bu sebeple bölge sanayisi
için gerekli olan ara teknik eleman yetiştirecek olan 85 hektarlık bir alanda kurulması planlanan,
içerisinde beş adet meslek lisesi bulunan bir Meslek Lisesi Kampus alanı kurulma çalışmaları devam
etmektedir.

Ayrıca Ergene İlçesi sınırları içerisinde, şimdiki Ulaş Belediye sınırları içinde 974,3 hektarlık
alanda İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Trakya Kampusu kurulacak olup bu kampus içerisinde
İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Uzay ve Havacılık Bilimleri Mühendisliği yer alacaktır. İTÜ bu
yerleşke içinde hava kuvvetlerinin gereksinimi olan yerli helikopter üretimini de gerçekleştirmeyi
planlamaktadır.

Tüm bu nedenlerle "Tekirdağ İli'nde Ergene adıyla bir ilçe kurulmasına ilişkin Kanun Teklifi"
hazırlanmıştır.

MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1- Ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan ilçe olmasında büyük yararlar bulunan üç

belediye ve köylerin birleştirilerek ilçe olması öngörülmekte, bu ilçeye bağlanacak mahalle ve
köylerle ilgili düzenleme ekli (1) sayılı listede gösterilmektedir.

Madde 2- Merkezi İdare tarafından ilçe kuruluşu ile ilgili olarak oluşturulacak teşkilata ait
kadroları ihdas etmeye Bakanlar Kurulu yetkilendirilmektedir.

Geçici Madde 1- İdare Kurulu oluşturuluncaya kadar geçecek süre içerisinde yetkili olacak
idare kurullarını belirtmektedir.

Madde 3- Yürürlük maddesidir.

Madde 4- Yürütme maddesidir.
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TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ BÜLENT BELEN’İN TEKLİFİ (2/681)

TEKİRDAĞ İLİNDE ERGENE ADI İLE BİR İLÇE KURULMASI 
HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- Ekli (1) sayılı listede adları yazılı mahalle ve köyleri kapsamak ve merkezi Ulaş
Belediyesi olmak üzere, Tekirdağ İli'nde Ergene adıyla bir ilçe kurulmuştur.

MADDE 2- Bu Kanunla kurulan ilçede, Merkezi İdare tarafından oluşturulacak teşkilata ait
kadroları ihdas etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 1- Bu Kanunla kurulan ilçede, İlçe İdare Kurulu oluşturuluncaya kadar, bu
yerdeki adli, idari ve diğer işlemler, eskiden bağlı olduğu İlçenin idare kurulu tarafından yürütülür.

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ BÜLENT BELEN’İN TEKLİFİNE EKLİ LİSTE

(1) SAYILI LİSTE

TEKİRDAĞ İLİ ERGENE İLÇESİNE BAĞLANAN MAHALLELER VE KÖYLER

MAHALLELER:
1) Hürriyet (Marmaracık)

2) Çamlık (Ulaş)

3) Omurtak (Ulaş)

4) Kale (Misinli)

KÖYLER:
1) Ahimehmet

2) Bakırca

3) Esenler

4) İğneler

5) Karamehmet 

6) Kırkgöz

7) Paşaköy

8) Pınarbaşı

9) Vakıflar
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Belediye Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifim, gerekçesiyle ekte sunulmuştur.

Gereğini arz ederim. 24.07.2012
Mahmut Tanal

İstanbul

GENEL GEREKÇE

Belediyenin görev ve sorumlulukları başlıklı 14. Madde aşağıdaki gibi düzenlenmiştir. 

"Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre
ve çevre sağlığı, 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, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve
ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i
geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. "

Bu hükümde belediyelere kadın ve çocuklar için açma zorunluluğu getirilmemiştir. Zorunluluk
getirilmediği için bu hüküm ölü bir hükümdür ve uygulanmamaktadır. Ülkemizde aile içi şiddet ve
özellikle kadına yönelik şiddetin artması sonucunda sığınma evlerine ihtiyaç çoğalmıştır. Belediye
Kanunu 14 maddesinin "a" bendi uyarınca belediyelere getirilen sığınma evi kurma yükümlülüğünün
uygulanması izlenmeli ve parasal kaynağını sağlayacak araçlar oluşturulmalıdır.

Toplumsal duyarlılığın ve caydırıcı önlemlerin yetersizliği nedeniyle kadına yönelik şiddet hız
kesmemektedir. İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi tarafından yapılan araştırma sonucunda
hazırlanan "Kadına Yönelik Şiddet Raporu", Türkiye genelinde son 7 yılda 4 bin 190 kadının erkekler
tarafından öldürüldüğünü ortaya koydu. 2005-2011 arasında namus davası, yoksulluk, işsizlik,
aldatma, evi terk etme, boşanma, cinsel ilişkiye girmek istememe gibi nedenlerle işlenen cinayetlerde,
erkeklerin kadınlar üzerindeki tahakküm talebinin ön plana çıktığı görüldü. Raporda; Doğu,
Güneydoğu ve İç Anadolu'da namus üzerinden temellenen söylemlerle aile meclislerinin ve aile
hukukunun işletildiği belirtildi. Ayrıca bütün bölgelerde erkeklerin kadınları kendilerine ait bir mülk
gibi görmekte oldukları ve şiddet yoluyla otorite kurmaya çalıştıkları tespit edilmiştir.
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HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(2/786)                                                                                                                            

ESAS İçişleri Komisyonu
                                                                                                                            

TALİ Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu



Rapora göre, 2011 'in ilk 8 ayı içinde de 143 kadın cinayete kurban gitmiştir. 76 kadın cana kast
edilen saldırıya maruz kalmıştır. Meydana gelen 82 tecavüz vakası mahkemelere intikal etti. Katil
zanlılarının yüzde 25'inin 18 yaşından küçük olduğu vurgulanan rapora göre 18-30 yaş arası zanlıların
oranı yüzde 24, 31-40 yaş arası oranı yüzde 27, 51-60 yaş arası yüzde 18, 61-70 üstü yaş grubu oranı
ise yüzde 6 oldu. 2011 'in ilk 8 ayı içinde Türkiye'de yaşanan kadına yönelik şiddet olaylarında her
100 kadından 16'sı cinsel şiddete uğradı. En çarpıcı sonuç ise fiziksel ve cinsel şiddet yaşamış
kadınların yüzde 88'i, korku, ayıplanma, olayın duyulması endişesi, namus, dedikodu gibi gerekçeler
nedeniyle, ne yakın çevresine ne sivil toplum örgütüne ne de devlet kuruluşlarından birine
başvurmuştur.

Türk Ceza Kanunu 257. maddesine göre; 

Görevi kötüye kullanma (1)

Madde 257- (1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine
aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da
kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır.

(2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal
veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere
haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) İrtikap suçunu oluşturmadığı takdirde, görevinin gereklerine uygun davranması için veya
bu nedenle kişilerden kendisine veya bir başkasına çıkar sağlayan kamu görevlisi, bir yıldan üç yıla
kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Yapılacak değişiklik doğrultusunda sığınma evi açmak zorunlu hale getirildiğinde sığınma evi
açmayan belediyeler TCK 257. maddeye göre görevi kötüye kullanmış olacaklardır.

Nüfus bakımından değerlendirildiğinde daha az nüfuslu yerlerde şiddet eğiliminin daha fazla
görüldüğü aşikardır. Kolluk kuvvetlerine yapılan başvurulara göre, en çok aile içi şiddetin yaşandığı
il Bilecik oldu. Bilecik'i Elazığ, Isparta, Karaman, Kayseri, Denizli, Bartın izliyor. Türkiye'de,
13 milyon 624 bin nüfusuyla en çok insanın yaşadığı İstanbul, aile içi şiddette 10 bin 207 rakamıyla
65. sırada, 4 bin 938 olayla Ankara 46, 5 bin 907 olayla İzmir 17. sırada yer aldı. Bu nedenlerle
50 binlik nüfus sınırı bu konuda yeterli bir güven ortamı sağlamamaktadır. Nüfus sınırının 25 bine
indirilmesi gerekmektedir.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinde yapılan değişiklikle belediyelerin
kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açılması zorunluluk haline getirilmesi ve yerleşim
birimlerinde 50 bin üzeri nüfus sınırı 25 bine indirilmesi planlanmaktadır.

Madde 2- Yürürlük maddesidir. 

Madde 3- Yürütme maddesidir.
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ MAHMUT TANAL’IN TEKLİFİ (2/786)

BELEDİYE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 14. maddesinin "a" bendi aşağıdaki gibi
değiştirilmiştir.

"İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve
çevre sağlığı, 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,
gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin
geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 25.000'i geçen
belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açması zorunludur."

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3- Bu Kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunda
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifim, gerekçesiyle ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 27.08.2012
Mahmut Tanal

İstanbul

GENEL GEREKÇE
Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un

"Seçim Çevresi, Oy Verme ve Seçim Sistemi" başlığı altında düzenlenen 32. maddesinin 4. fıkrası;
"Bu seçimler için kullanılacak oy pusulaları, basılabilir, teksir edilebilir ve her türlü araçlar
çoğaltılabilir." şeklinde düzenlenmiştir.

Mahalle muhtarlığı, ihtiyar heyeti ve köy muhtarlığı seçimleri için birleşik oy pusulası
düzenlenmemektedir. Adaylar kendi isimlerini bastırıp, bu pusulaları seçim sırasında adaylar
tarafından takip edilmek zorundadır. Bu uygulama birçok zorluğu ve koşuşturma gereksinimi bir
arada getirmektedir.

Aynı kanunun 18. Maddesinde il genel meclisi üyeleri, belediye meclisi üyeleri, belediye
başkanlığı seçimlerinde birleşik oy pusulası kullanıldığı düzenlenmektedir. Yine yapılan genel
seçimlerde de birleşik oy pusulası hazırlanmakta ve bu pusulalar sayesinde vatandaşlar kolaylıkla oy
kullanabilmektedir. Tüm seçimle gelenler için birleşik oy pusulası kullanılırken mahalle muhtarlığı,
ihtiyar heyeti ve köy muhtarlığı seçimlerinde birleşik oy pusulası kullanılmaması demokratik
düzensizlik göstergesidir.

Pusulaların adaylar tarafından bastırılıp dağıtılması adaylara maddi sıkıntılar yaratabilmektedir.
Fazla pusula bastıramayan adayların seçilmesine engel dahi yaratabilecek bu durumun sona
erdirilmesi amacıyla hazırlanmış olan kanun teklifinde mahalle muhtarlığı, ihtiyar heyeti ve köy
muhtarlığı seçimlerinde birleşik oy pusulası kullanılmasının sağlanması amaçlanmıştır. Yapılması
planlanan değişiklik ile doğru ve adaletli seçimlerin yapılması sağlanacaktır.

MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1- 2972 Sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi

Hakkında Kanun'un 32'nci maddesinin 4'üncü fıkrası değiştirilerek mahalle muhtarlığı, ihtiyar heyeti
ve köy muhtarlığı seçimlerinde birleşik oy pusulası kullanılmasının sağlanması amaçlanmıştır.
Yapılması planlanan değişiklik ile doğru ve adaletli seçimlerin yapılması sağlanacaktır.

Madde 2- Yürürlük maddesidir.
Madde 3- Yürütme maddesidir.
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HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(2/820)                                                                                                                            

ESAS İçişleri Komisyonu
                                                                                                                            

TALİ Anayasa Komisyonu



İSTANBUL MİLLETVEKİLİ MAHMUT TANAL’IN TEKLİFİ (2/820)

MAHALLİ İDARELER İLE MAHALLE MUHTARLIKLARI VE İHTİYAR HEYETLERİ
SEÇİMİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 2972 Sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi
Hakkında Kanun'un 32'nci maddesinin 4'üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu seçimlerde birleşik oy pusulası kullanılır.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifim, Gerekçesiyle ekte

sunulmuştur. Gereğini arz ederim. 27.08.2012
Av. Mahmut Tanal

İstanbul

GENEL GEREKÇE
Belediyenin görev ve sorumlulukları başlıklı 14. Maddenin b fıkrası aşağıdaki gibi düzenlen-

miştir.
"b) (l) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya

yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını 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 sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir,
korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere,
amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları
düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara
belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir."

Belediye Kanununun 14 üncü maddesinde belediyelerin görev ve sorumlulukları iki bent halinde
sayılmış bulunmaktadır. Maddenin birinci bendiyle, belediyelere gençlik ve spor hizmetlerini yapma
veya yaptırma görevi verilmiştir. Maddenin İkinci bendinde ise gerektiğinde, amatör spor kulüplerine
malzeme verebilme ve gerekli desteği sağlayabilme olanağı sağlanmış bulunmaktadır. Ancak söz
konusu düzenleme ile yapılacak desteğin zorunlu hale getirilmesi amaçlanmıştır.

Sporun ruhunda fair-play ve centilmenlik vardır. Sporcu yetiştirirken, çocuklarımıza,
gençlerimize özellikle bunu aşılamanız gerekmektedir. Belediyelerimizin spor kulüplerinin arkasında
olmaları ve yardımda bulunmaları, destek olmaları gerekmektedir. Bu yardım kulüplerimize daha
iyi hizmet ve daha fazla başarı konusunda biraz olsun itici kuvvet olacaktır. Çünkü amatör
kulüplerimiz maddi sıkıntılar yaşamaktadırlar. Bugüne kadar yardım yapan belediyeler olmuştur
ancak bunu her belediyede görmek mümkün değildir.

Nüfusu 25 bine kadar olan belediyelerde yardım yapılması ve destek olunması ihtiyari sayılırken,
nüfusu 25 binin üzerindeki belediyeler amatör spor kulüplerine belediye gelirlerinden % 1 ile % 5
arasında destek sağlamak zorundadır.

MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesinin (b) fıkrasında yapılan değişiklikle

nüfusu 25 bine kadar olan belediyeler için ihtiyari olmak üzere, nüfusu 25 binin üzerindeki belediyeler
amatör spor kulüplerine belediye gelirlerinin % 1 ile % 5 arasında destek sağlamak zorunluluğu
getirilmesi planlanmaktadır.

Madde 2- Yürürlük maddesidir. 
Madde 3- Yürütme maddesidir.
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HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(2/823)                                                                                                                            

ESAS İçişleri Komisyonu
                                                                                                                            

TALİ Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu



İSTANBUL MİLLETVEKİLİ MAHMUT TANAL’IN TEKLİFİ (2/823)

BELEDİYE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 14. maddesinin "b" bendi aşağıdaki gibi
değiştirilmiştir.

"b) (l) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya
yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını 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 sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir,
korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere
malzeme verir ve gerekli desteği sağlar. Nüfusu 25 bine kadar olan belediyelerde ihtiyari olmak
üzere, nüfusu 25 binin üzerindeki belediyeler amatör spor kulüplerine belediye gelirlerinden % 1 ile
% 5 arasında destek sağlamak zorundadır. Belediyeler ayrıca her türlü amatör spor karşılaşmaları
düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara
belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir."

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

“Malatya İlinde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi”, ekte gerekçesi ile
birlikte bilgilerinize sunulmuştur.

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 05.04.2012

Öznur Çalık H. Cemal Akın Ahmet Arslan
Malatya Malatya Kars

Ömer Faruk Öz Mustafa Şahin Tülay Kaynarca
Malatya Malatya İstanbul

M. Emin Dindar Mehmet Muş Ertuğrul Soysal
Şırnak İstanbul Yozgat

Oya Eronat Nurdan Şanlı A. Sibel Gönül
Diyarbakır Ankara Kocaeli

Hamza Dağ Yılmaz Tunç Osman Kahveci
İzmir Bartın Karabük

GEREKÇE
Anadolu'nun en kadim yerleşimlerinden olan Malatya; coğrafi konumu ve tarihsel geçmişinin

yanı sıra; sosyal, kültürel, ekonomik ve turistik yönleri ile de Doğunun çekim merkezi olmaya devam
etmektedir.

10.07.2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, belediye sınırları içinde toplam
nüfusu 750.000'den fazla olan belediyelerin kanunla Büyükşehir Belediyesine dönüştürülmesini
düzenlemektedir.

27.01.2012 tarihinde açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2011 yılı Sonuçlarına göre,
il sınırları içindeki nüfusu 757 bin 930, ilçe nüfusu 498.588 olan Malatya'da; 14 ilçe, 53 belediye ve
495 köy bulunmaktadır.

Malatya, şehir birikimi, şehir kurgusu ve şehir imajı yönünden çok önemli bir potansiyele sahiptir
ve 6500 yıllık geçmişe dayanan kent tarihi ile çok önemli bir birikimin güçlü bir örneğini teşkil eder.

Doğunun en Batısında; Batının en Doğusunda yer alan Malatya; Doğu Anadolu ve TRB1
bölgesinin (Elazığ-Tunceli-Bingöl-Malatya) ekonomik açıdan en gelişmiş ilidir.
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HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(2/892)                                                                                                                            

ESAS İçişleri Komisyonu
                                                                                                                            

TALİ Plan ve Bütçe Komisyonu



Malatya kalkınmada emek, sermaye ve maddi unsurların yanında aslında en önemli unsuru
oluşturan beşeri sermaye, girişim gücü ve rekabet gücü itibariyle kentler arasında son derece önemli
bir yer işgal etmektedir.

Doğu Anadolu'da sanayisi en çok gelişmiş ve Türkiye'nin en hızlı gelişen illeri arasında olma
unvanını koruyan Malatya, turunçgiller dışında hemen hemen tüm meyvelerin yetiştiği bir meyve
üretim merkezi olarak da ciddi bir tarım hizmeti vermektedir.

Malatya ili ve bölge halkı için önemli bir ekonomik değer olan kayısı, ülkemiz ekonomisi için
de önemli bir gelir potansiyeline sahiptir. Kayısının her yıl ülke ekonomisine katkısı yaklaşık 350
milyon dolardır. Dünya Tarım Örgütü kayıtlarına göre Türkiye, kayısı üretiminde her yıl açık ara
dünya birincisi olmaktadır. 2011 yılı verilerine göre, Malatya'dan 90 kadar ülkeye yaklaşık 90 bin ton
kayısı ihraç edilmiş ve 365 bin dolar gelir elde edilmiştir.

Malatya ili teşvikte 4. bölgede yer almaktadır ve Kalkınma Ajansının bölge merkezi, Fırat
Kalkınma Ajansı adıyla Malatya'da bulunmaktadır.

Eski çağlardan beri Anadolu ve Ortadoğu'nun geçit veren kavşağı olarak anılan Malatya'da şu
anda 253 km'lik toplam bölünmüş yol uzunluğu mevcuttur ve devlet karayolunu 2.3 km kısaltan 420
metrelik Beylerderesi Viyadüğü şehrin ulaşımını kolaylaştıran ciddi bir yatırım olarak hizmet
vermektedir.

Kentlerin gelişmişlik düzeyi araştırmasının en güncel verilerine göre Malatya, 16 büyükşehirden
11'ini geride bırakarak Türkiye'nin en gelişmiş 13. sağlık altyapısına sahip kenti olarak belirlenmiştir.

Ülkemizin en önemli ve en modern tıp merkezlerinden olan Turgut Özal Tıp Merkezi-TÖTM
sayesinde canlıdan canlıya karaciğer nakli konusunda Avrupa birincisi ve dünya ikincisi olan Malatya,
Türkiye'nin sağlık başkenti olmak konusunda iddialıdır. Turgut Özal Araştırma Hastanesi bünyesinde
Türkiye'de ilk kez kurulan Karaciğer Nakil Enstitüsü, kazandığı kurumsal kimlik ile bundan böyle
hem Türkiye hem de tüm dünyada çok daha büyük başarılara imza atacaktır.

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan Nemrut Dağı'nın bir bölümü Malatya'nın
mülki hudutları içerisinde yer almaktadır. Ayrıca oraya giden iki ulaşım güzergâhından bir tanesi de
Malatya'dan geçmektedir. Malatya bu konuda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirerek, hem
ulaşım yolunun iyileştirilmesi hem de konaklama tesislerinin yapılandırılması konusunda çok ciddi
çalışmalar yapmaktadır.

Sağlıklı ve modern gelişmenin sağlanabilmesi şehirlerin yerel yönetimlerinin güçlendirilmesi ile
mümkündür. Malatya'da Büyükşehir Belediyesinin kurulması Malatya'nın çok daha hızlı gelişip
büyümesini sağlayacaktır.

Yukarıda arz edilen nedenlerle, Malatya ilinin bir Büyükşehir Belediyesine sahip olmayı hak
ettiği düşünülmüş ve bu teklif hazırlanmıştır.
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MALATYA MİLLETVEKİLİ ÖZNUR ÇALIK VE 14 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ (2/892)

MALATYA'DA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULMASI HAKKINDA KANUN
TEKLİFİ

MADDE 1- Malatya Belediyesi hakkında 10.07.2004 tarihli 5216 sayılı kanun hükümleri
uygulanır.

MADDE 2- Büyükşehir Belediyesinde oluşturulacak teşkilat için gerekli kadroları bu
düzenlemenin yayımı tarihinden itibaren geçecek 30 günlük süre içinde ihdas etmeye Bakanlar
Kurulu yetkili olacaktır.

GEÇİCİ MADDE 1- Malatya Belediyesi'nde halen görevde bulunan Belediye Başkanı,
Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni ilk genel mahalli idari seçimine kadar Büyükşehir Belediye
Başkanı, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni olarak 5216 sayılı Kanunda yazılı görev ve
yetkilere sahiptir.

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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İçişleri Alt Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi

İçişleri Komisyonu 13/10/2012
Esas No: 1/690, 2/128, 2/234, 2/289, 2/508, 2/681,

2/786, 2/820, 2/823, 2/892

Bakanlar Kurulunca 8/10/2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan
1/690 esas numaralı “Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” Başkanlıkça; aynı tarihte esas olarak
İçişleri Komisyonuna, tali olarak da Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir. İçişleri
Komisyonu  10/10/2012 tarihli 14’üncü  toplantısında  İçtüzüğün  35’inci  maddesi  hükmü  uyarınca
birbirleriyle   ilgili   görülmeleri  nedeniyle,  İstanbul  Milletvekili  Mustafa  Sezgin  Tanrıkulu  ve
20 Milletvekilinin; 2/128 esas numaralı Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında
Kanun Teklifi, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 22 Milletvekilinin; 2/234 esas numaralı
Malatya'da Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi, Balıkesir Milletvekili Ayşe
Nedret Akova’nın; 2/289 esas numaralı Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Kanun Teklifi, Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın; 2/508 esas numaralı Aydın İlinde, Efeler
Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi, Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in; 2/681
esas numaralı Tekirdağ İlinde Ergene Adı ile Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ile İstanbul
Milletvekili Mahmut Tanal’ın; 2/823 ve 2/786 esas numaralı Belediye Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri; 2/820 esas numaralı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları
ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile
Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve 14 Milletvekilinin; 2/892 esas numaralı Malatya’da Büyükşehir
Kurulması Hakkında Kanun Teklifinin Tasarıyla birleştirilmesi ve görüşmelerde 1/690 esas numaralı
Tasarının esas alınması kabul edilmiştir.

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde bir alt komisyon kurulmasını, alt
komisyonun Sinop Milletvekili Mehmet ERSOY, Niğde Milletvekili Alpaslan KAVAKLIOĞLU,
Mersin Milletvekili Ahmet Tevfik UZUN, Zonguldak Milletvekili Özcan ULUPINAR, Osmaniye
Milletvekili Hasan Hüseyin TÜRKOĞLU, İzmir Milletvekili Birgül AYMAN GÜLER ile İstanbul
Milletvekili Sırrı Süreyya ÖNDER’den oluşmasını kararlaştırmıştır. Alt Komisyon üyeleri Sinop
Milletvekili Mehmet ERSOY’u başkanlığa seçerek çalışmalarına başlamıştır. 

Alt Komisyon, 11/10/2012 ve 12/10/2012 tarihlerinde yaptığı toplantılarda İçişleri, Adalet,
Maliye, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme, Çevre ve Şehircilik ve Kalkınma bakanlıkları ile
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Gazi
Üniversitesi Tapu Kadastro Meslek Yüksek Okulu, Çankaya Belediyesi, Devlet Personel Başkanlığı,
Türkiye Belediyeler Birliği ve TMMOB Şehir Plancıları Odası temsilcilerinin katılımlarıyla Tasarıyı
incelemiş ve karara bağlamıştır. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde alt komisyon üyeleri tarafından;

Aleyhte olmak üzere,

- Tasarının birçok düzenlemesinin Anayasaya açık aykırılık teşkil ettiği,
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- Tasarı ile hâlihazırda mahalli idarelere tanınmış olan yönetsel hakların düzenlenmesi sürecinde
yerel halkın görüş ve onayı alınması yoluyla yapılmasının daha yerinde bir yaklaşım olacağı,

- Tasarının 4’üncü maddesiyle kurulması öngörülen merkezi yönetimin illerdeki yatırım ve
harcamaları merkezi bütçe dışında Yatırım İzleme ve Koordinasyon merkezleri aracılığıyla
yapılmasının uygun olmayacağı,

- Yatırım izleme ve koordinasyon merkezlerinin kurulması ile harcama ve denetim bakımından
il genel idaresinin dışında bir yapının kurulmasının merkezi yönetimin taşradaki uzantısının işlevsiz
hale geleceği,

- Ülkemizde il ve ilçelerde mevcut bulunan kırsal yerleşimlerin kentsel yerleşime uygun belediye
tip yönetimle yönetilmesinin kırsal ve kentsel bölgelerin sosyo-ekonomik ihtiyaçları, götürülmesi
gereken hizmetlerin nitelikleri de göz önünde bulundurulduğunda öngörülen yapının başarılı
olamayacağı,

- Büyükşehir belediyesi sınırlarının il mülki sınırları olarak belirlenmesinin Anayasanın
öngördüğü idari yapımıza uygun olmadığı,

- Tasarı ile yeni bir yasal düzenlemeye gidilmesinin yerine merî mevzuattaki uygulamaların esas
alınması ve buradaki eksikliklerin giderilmesinin, bu amaç doğrultusunda 5216 sayılı Büyükşehir
Belediye Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 442 sayılı Köy Kanunu’na yönelik yeni
düzenlemelerin yapılmasının amaca hizmet edeceği,

- İstanbul ve Kocaeli illeri için uygun olabilecek uygulamasının ülkenin diğer bölgelerinde
uygun olamayacağı,

- Tasarı ile köy iken mahalleye dönüşecek olan yerlerde beş yıl süreyle vergi ve katılım
paylarından muaf tutulmasına rağmen bu sürenin sonunda sosyo-ekonomik düzey bakımından farklı
olan kırsal ve kentsel yerleşimlerin aynı yükümlülükler ile karşılaşmasının muhtemel sorunlara neden
olabileceği,

- Büyükşehir belediyelerinin nüfus kriterine göre pay dağıtımına ek olarak yüzölçümü ölçütünün
de getirilmesinin uygun görülmediği, bunun yerine tamamen nüfusa göre bir aktarım yapmanın daha
uygun olduğu,

- Belediyelerin yetkisini genişletmediği gibi mali özerklik bakımından da bir değişiklik
getirmeyen düzenlemenin yerel yönetimlere uygun bir yönetişim alanı oluşturmadığı,

- Tasarının 5’inci maddesinde belirtilen büyükşehir belediyelerinin, tesis edilecek elektronik
haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği dikkate alınarak yer seçim belgesi vermek ve bu belge
için alınacak ücreti belirleme konusunda yetkilendirilmesinin mobil haberleşme sistemlerinde yer
seçilmesi işleminin son derece teknik bir konu olması nedeniyle belediyelerin bu teknik bilgiden
yoksun olduğu,

- Tasarının kanunlaşması halinde baz istasyonu kurma yetkisinin büyükşehir belediyelerine
geçmesi yerine bu alanda yetkin ve uzman bir kurum olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
tarafından yerine getirilmesi gerektiği,

- Köylerin mahalleye dönüştürülmesi ile birlikte Anayasa’nın 170’inci maddesinde de belirtildiği
üzere orman köylüsünün korunması ilkesine aykırılık arz eden bir düzenlemenin hayata geçirilmiş
olacağı,

– 40 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 338)

Gökhan /



- Tasarının kanunlaşması ile büyükşehir belediyesine dönüşecek illerle birlikte toplamda yirmi
dokuz ilde yaşayan kişilerin büyükşehir belediyesi mevzuatına dahil olacağı, ancak bu sınırların
dışında kalan kişilerin ise belediye ve köy gibi başka bir mevzuata tabi olarak kalmaya devam edeceği
ve bunun Anayasa’nın kanun önünde eşitlik ilkesine aykırılık arz ettiği,

Lehte olmak üzere;
- Hâlihazırda; işlevi ilin belediye hudutları dışında kalan bölgelerinde yaşayan kişilerin mahalli

müşterek ihtiyaçlarını karşılamak olan il özel idaresinin yaptığı hizmetlerin bu düzenleme ile
büyükşehir belediyeleri marifetiyle gerçekleştirileceği, 

- Tasarının mevcut uygulamadaki eksiklikleri giderme amacına yönelik olarak uzun bir
çalışmanın ve İzmir, İstanbul, Ordu, Gaziantep, Konya, Erzurum olmak üzere altı ilde yapılmış
çalıştaylar neticesinde hazırlanmış olduğu ve bu bakımdan yerel düzeyde sorunların niteliğinden
haberdar ve yetkili kişilerin katkılarıyla oluşturulduğu, 

- Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu yüz binin üzerinde olan belediyelere kadın ve çocuk konuk
evleri açılma zorunluluğu getirilmesinin olumlu bir gelişme olarak karşılandığı,

- Tasarı ile büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları arasında mabetlere yönelik
bakım, onarım ve tarihi dokuyu koruma gibi hizmetlerin götürülmesinin yerinde bir uygulama
sayıldığı, ancak mabet tanımına açıklık getirilmesi gerektiği,

- Mevcut durumda il özel idarelerinin seçilmiş organları olan il genel meclisleri aracılığıyla
sorumluluk sahalarında ulaşım, alt yapı, imar planlama, içme suyu, temizlik gibi hizmetlerin yerine
getirildiği ve yapılacak olan yeni düzenleme ile büyükşehir belediyeleri meclislerinde de bu
hizmetlerin seçilen organlar eliyle verilmesi usulünün korunacağı,

- Birbirine fiziksel olarak çok yakın yerleşim yerlerinde hizmet sunumunda her bölgede hizmet
sunumu için gerekli ekipman ve donanımı belirli yerlerden etkin ve tasarruflu bir şekilde
sunulmasının önünün açıldığı,

- Günümüzde gittikçe artan bir öneme sahip olan şehircilik ve altyapı hizmetlerinin il sınırlarını
içine alacak şekilde uyumlu bir şekilde planlanarak uygulanmasının ve bu uygulamanın ülke sathında
değerlendirilmesinin etnik bölünme ve ülkenin üniter yapısına halel getirir nitelikte bir uygulama
olarak görülmesinin yersiz bir kaygı olduğu,

- Belediyelerin hizmet türlerinde bir değişiklik olmaksızın il özel idareleri tarafından yapılmakta
olan hizmetlerin bu düzenleme ile büyükşehir belediyeleri tarafından yapılmasına zemin hazırlandığı,

- Yatırım izleme ve koordinasyon merkezlerinin kurulma amacının genel idarenin taşrada
yapacağı, ilgili bakanlık tarafından onaylanan yatırımların uygulama alanı bulması amacına hizmet
edeceği,

- Oluşturulması planlanan yatırım izleme ve koordinasyon merkezleri marifetiyle, genel idarenin
taşraya götürmek istediği yatırımların uygulama alanı bulabileceği,

- Mevcut yapıda valilerin, il planlama ve koordinasyon müdürlükleri marifetiyle bölgede yapılan
yatırımları denetleme işlevinin korunduğu ve valiliğin asli görev ve yetkisinin halen muhafaza
edilmekte olduğu,

- Bakanlık taşra teşkilatının yerelde halen korunmasıyla birlikte bazı il müdürlüklerindeki teknik
ve personel yetersizliklerinin de olduğu göz önüne alındığında bu hukuksal düzenleme ile il özel
idarelerinden ayrılacak personelin yatırım izleme ve koordinasyon merkezlerinden hizmet vermesinin
önünün açıldığı,
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- Tasarının kanunlaşması ile yürürlüğe girme tarihi arasında bir yıllık sürenin olmasının,
görülmesi muhtemel eksiklikler ve muğlaklıkların giderilmesi için oluşturulacak tartışma ortamına
zemin hazırlar nitelikte olduğu,

- Uygulamada imar bütünlüğü açısından sorun yaşandığı katı atığın toplanma ve depolanması
gibi birlikler marifetiyle toplanması uygulanmasının işlemediği için tek elden yönetecek şekilde tüm
ilin mülki sınırları içinde bütünsel bir uygulamaya ihtiyaç duyulduğu,

- Yatırım izleme ve koordinasyon merkezleri üzerinden vatandaş ihtiyaçlarına cevap
verilebilirliğinin ve bu merkezlerde yapılan harcamaların şeffaflığın arttırılmasının amaçlandığı,

- Yatırım ve koordinasyon merkezlerinin ilde ve ilçede kamu kurum ve kuruluşlarına rehberlik
etmesi bakımından valiliğe yardımcı bir organ olarak düşünüldüğü ve bu yönüyle rehberlik hizmetinin
de sağlanmış olduğu,

- Yatırımların il müdürlükleri eliyle yapılması esas olmak üzere yatırımların uygulanabilirliği ve
hızlandırılması amacına hizmet edeceği,

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde sivil toplum kuruluşları tarafından;

- Hâlihazırda yerel yönetim sisteminde ölçek ekonomisinden yeterince yararlanılamaması
nedeniyle nüfusu on binin altında kalan yerlerde genel bütçe vergi gelirlerine bağımlılık düzeyinin
yüzde doksan oranında olduğu, nüfusu beş binin altında olan yerlerde ise bu oranın yüzde doksan beş
seviyesinde olduğu ve bu göstergenin yeni bir yasal düzenlemeyi gerekli kıldığı,

- İllerde kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülmesi gereken yatırım ve hizmetlerin yerine
getirilmediğinin vali veya ilgili bakanlık tarafından tespiti halinde bu hizmetin yatırımın ildeki diğer
kamu kurum ve kuruluşlarınca yerine getirilmesini isteyebileceği gibi yatırım izleme ve koordinasyon
merkezince yerine getirilmesi durumunda belediyelerin bu kapsamda değerlendirilip
değerlendirilemediği konusunda muğlaklığın bulunduğu,

- Son on yılda ülke genelinde belediye sayısının yaklaşık yüzde altmış oranında azalmasını da
beraberinde getiren bu düzenlemenin ülkemiz yerel yönetim sistemi açısından da önemli bir değişim
olarak görüldüğü,

- Büyükşehir belediyelerinin halen il sınırları olarak uygulanmakta olduğu Kocaeli ve İstanbul’da
il sınırları içinde yaşayan kişilerin hizmetlere ulaşma konusunda çeşitli zorluklarla karşılaştıkları ve
bu hizmetlere yüksek ücretlerle ulaşabildikleri,

- Mevcut uygulamalardaki aksaklıklar düşünüldüğünde,  köylerde yaşayan veya küçük
beldelerde yaşamakta olup yasal düzenleme neticesinde mahalleye dönüşen yerleşim yerlerindeki
kişilerin yaşam standartlarında düşme yaşanabileceği,

- Mahalleye dönüşen köylerde Ulusal Adres Veri Tabanına kayıtlı tüm yapıların teknik bir
incelemeye tabi tutulmaksızın ruhsatlı sayılmasının olası aksaklıklara meydan verebileceği,

- Yörenin geleneksel, kültürel ve mimari özelliklerine uygun olarak tip mimari projeler
uygulamasının köylerin dokularına uygun olmayan yapıların ortaya çıkma ihtimalin bulunduğu,

- Tasarının 5’inci maddesinin yirmi dördüncü fıkrasında belirtilmiş olan, belediyelerin otoparkla
ilgili olarak elde ettikleri gelirlerin büyükşehir belediyelerine aktarılması uygulaması yerine elde
edilen gelirin ilçe belediyesine aktarılması yönünde olmasının gerektiği, 
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- Tasarının 5’inci maddesinin kırkıncı, kırk birinci ve kırk ikinci maddelerinde belirtilmiş olan,
belediyeler ve belediyelere bağlı müesseselerce bu alandaki gayrimenkul sahiplerinden yol,
kanalizasyon ve su harcamalarına katılım payı alınmasının bir zorunluluk olmaktan çıkarılmasının
olumlu yönde gelişme olduğu,

- Gelirlerin paylaşımında yüzde seksenlik payın nüfusa göre geri kalan yüzde yirmilik payın ise
gelişmişliğe göre dağıtılmasının uygulamada adaletsizlik yarattığı için yüzde doksanlık payın nüfusa,
yüzde onluk payın ise gelişmişliğe göre dağıtılmasının varolan adaletsizliği gidermeye yardımcı
olacağı,

- İl özel idarelerinin kaldırılması ile oluşması muhtemel boşluğun il genel idarelerinde valinin
yetki ve sorumlulukları ile doldurulmasının uygun görüldüğü,

- Denkleştirme ödeneği olarak nüfusu on binin altındaki belediyelere Maliye Bakanlığı’ndan dağıtılan
yardımdan halihazırda iki bin dört yüz belediyenin yararlandığı, ancak yeni yasal düzenleme ile nüfusu
on binin altında kalan belediye sayısı azalacağı birçok belediyenin bu yardımdan mahrum kalacağı ve
bunun için bu sınırın on bin nüfustan yirmi bin nüfuslu belediyelere kadar çıkarılması gerektiği,

- Denkleştirme ödeneğinden yararlanacak olan belediyelere, ödeneğin yüzde yetmiş beşlik payını
nüfusu on bine kadar olan yerlerde eşit, yüzde yirmi beşlik payı ise nüfusu onbine kadar olan belediyelere
nüfusları oranında dağıtım yapmanın denkleştirme ödeneğinin amacına uygun tahsis edilmesine hizmet
edeceği gibi, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na uygun bir düzenleme olacağı,

- Büyükşehir belediyelerinin daha geniş alanlara hizmet götürebilmesi amacıyla yüzölçümü
kriterinin getirilmesinin olumlu bir gelişme olarak görülmesiyle birlikte su ve kanalizasyon
idarelerinin hizmet götürmesinin de kritere bağlı kılmanın yerinde bir uygulama olacağı,

- Hizmet götürülecek alanların genişlemesiyle birlikte genel bütçeden ayrılan payın yüzde
doksanının nüfusa göre, yüzde onunun ise yüzölçümüne göre paylaştırılmasının kanalizasyon ve su
hizmetlerinin sunumunda kaliteyi arttıracağı ve ulaştığı alanı genişleteceği,

- Tasarı ile önemli oranda kaynak ve yetki aktarılarak kurulan büyükşehir belediyelerinin
teşkilatlanma süreçlerinde ihtiyaç duyulacak insan kaynaklarının karşılanması amacıyla yerel yönetim
uzman ve uzman yardımcılığının kariyer meslek grubu içinde değerlendirilmesinin uygun olacağı,

- Kamu yönetiminde yerel düzeyde örgütlenmede mahalli idare birimlerinde merkezi idarenin
taşra teşkilatı, il özel idaresi, il belediyesi, ilçe belediyesi şeklinde karmaşık bir örgütlenmenin yerine
hesap verilebilirliği ve şeffaflığı sağlamak adına organların görev alanları ve tanımlarının yapılması
ve buna göre bütçelendirilme yapılmasının daha yerinde bir yaklaşım olacağı,

- Adrese Dayalı Nüfus Sayım sonuçlarına göre nüfusu iki binin altında olup Tasarıda belirtilmiş
olan belediyelerin tüzel kişiliklerin ilk mahalli idareler genel seçiminden geçerli olmak suretiyle köye
dönüştürülmesinin uygun görülmediği,

- Katılma yoluyla tüzel kişilikleri korunacak olan belediyelerin bu birleşme için ilk mahalli
seçimler öncesinde katılım için uygun bir sürenin verilmesinin yerinde olacağı, 

- Mevcut düzenlemede halka en yakın seçilmiş olan muhtarların yeni düzenleme ile 5393 sayılı
Belediye Kanunu çerçevesinde yetki ve görevlerin verilmesi ile birlikte görev yaptığı mahallenin
yaşam kalitesini arttırabileceği,

ifade edilmiştir.
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Tasarının geneli üzerindeki görüşmelerden sonra maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir.

Tasarının başlığının kanun yapım tekniğine uygunluğunu teminen verilen önerinin kabul
edilmesiyle “ONÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİÜÇ İLÇE KURULMASI İLE
BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI” olarak değiştirilmiştir.

Tasarının 1’inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 2’nci maddesinin; 

- Birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aynen,  

- Altınoluk’un nüfus açısından ilçe olma kriterini taşımaması nedeniyle dördüncü fıkrasının
metinden çıkarılması, diğer fıkraların ve bu fıkralara bağlı ekli listelerin buna göre teselsül ettirilmesi
suretiyle,

- Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz ve onuncu fıkraları, dört, beş, altı, yedi, sekiz ve dokuzuncu fıkralar
olarak ve bu fıkralara bağlı ekli (4), (5), (6), (7) ve (8) sayılı listelerin (3), (4), (5), (6) ve (7)  sayılı
listeler olarak aynen,

- Onbirinci fıkrası, Hatay ili İskenderun ilçesi sınırlarında bulunan ve yeni kurulacak olan Arsuz
ilçesine bağlanması planlanan, Mustafa Kemal, Meydan ve Gürsel mahalleleri ile Düğünyurdu
köyünün, İskenderun ilçesinin merkezinde olduğu ve İskenderun ilçesi ile kurulması amaçlanan
Arsuz ilçesi sınırlarının özellikle Karaağaç beldesinden başlatılarak sınırın eski haliyle kalması
gerektiği yönünde verilen önergenin kabul edilmesiyle, fıkrada geçen “mahalleleri ile” ibaresi ile bu
fıkraya bağlı listede yer alan “Meydan, Gürsel, Mustafa Kemal” mahalleleri ile “Düğünyurdu”
köyünün metinden çıkarılması ve onuncu fıkra olarak ve bu fıkraya bağlı ekli (9) sayılı listenin (8)
sayılı liste olarak teselsül ettirilmesi suretiyle,

- Oniki ve onüçüncü fıkraları onbirinci ve onikinci fıkralar olarak ve bu fıkralara bağlı ekli (10)
ve  (11) sayılı listelerin (9) ve (10) sayılı listeler olarak teselsül ettirilmesi suretiyle aynen, 

- Ondördüncü fıkrasında geçen “Şehzade” ibaresi Manisa ilinde birçok şehzadenin yaşadığı
gerekçesiyle “Şehzadeler” olarak değiştirilmesi, onüçüncü fıkra olarak ve bu fıkraya bağlı ekli (12)
sayılı listenin (11) sayılı liste olarak teselsül ettirilmesi suretiyle,

- Onbeşinci fıkrası ondördüncü fıkra olarak ve bu fıkraya bağlı ekli liste (13) sayılı listenin (12)
sayılı liste olarak teselsül ettirilmesi suretiyle,

- Onaltıncı fıkrası, halen listede belirtilen köylerin bağlı bulundukları Demirci ilçesine olan
uzaklıkları en yakın 40 km mesafede olması ve buna mukabil Köprübaşı ilçesine uzaklıklarının 5-6
km civarı olması, ticari, sosyal ilişkiler ve diğer ihtiyaçların Köprübaşı ilçesinden karşıladıklarından
belirtilen köylerin Köprübaşı ilçesine bağlanmasının uygun olması gerekçesiyle değiştirilmesi ve
buna bağlı ekli (14) sayılı listenin eklenmesi suretiyle,

- Onyedinci, onsekiz, ondokuz ve yirminci fıkraları onaltıncı, onyedinci, onsekiz, ondokuzuncu
fıkralar ve bu fıkralara bağlı olarak ekli listeler aynen, 

- Mardin ilinin Kızıltepe ilçesine bağlı Gökçe belediyesinin Mardin merkez ilçeye ulaşım
imkânının daha fazla olması, belde halkının sosyal ve ekonomik ilişkilerinin Kızıltepe beldesinden
ziyade merkez ilçe belediyesi ile olması nedeniyle Gökçe belediyesinin merkez ilçeye bağlanması
doğrultusunda maddeye yeni yirminci fıkra eklenmesi suretiyle,
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- Yirmibirinci ve yirmiikinci fıkraları ve bu fıkralara bağlı olarak ekli listeler aynen,

- Yirmiüçüncü fıkrası, Tasarıda sehven yazılan ve tarihi şahsiyet olarak Süleymanpaşa’nın
isminin yaşatılmasını teminen “Süleymanşah” ibaresinin “Süleymanpaşa” olarak değiştirilmesi
suretiyle,

- Yirmiüçüncü, yirmidördüncü, yirmibeşinci, yirmialtıncı, yirmiyedinci, yirmisekizinci
yirmidokuzuncu, otuzuncu, otuzbirinci, otuzikinci, otuzüçüncü ve otuzdördüncü fıkraları aynen,

kabul edilmiştir.

Tasarının 3’üncü maddesinin; 3213 sayılı Maden Kanununa göre verilen I (a) grubu maden
ruhsatları ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa göre verilen
ruhsatlar ile 3213 sayılı Maden Kanununa göre maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı
ruhsat sahasındaki tesisler için iş yeri açma ve çalışma ruhsatları halen il özel idarelerince verilmekte
iken Büyükşehir Belediyesi Kanununda yapılan değişiklik ile büyükşehirlerdeki il özel idarelerinin
tüzel kişiliğinin ortadan kalkması nedeniyle oluşacak hukuki boşluğun giderilmesi ve ayrıca,  bu
kanunlardan kaynaklı  il özel idaresi ve köylere hizmet götürme birliklerine aktarılan gelirlerin
dağılımına ilişkin düzenlemelerin yapılmasını teminen yeni altıncı, yedinci, sekizinci ve dokuzuncu
fıkralar metne eklenmiştir.

Tasarının 4’üncü maddesinin Yatırım İzleme ve Koordinasyon İzleme Merkezlerinin İçişleri
Bakanlığının taşra idaresi bünyesinde teşkilatlanmasının uygun olacağı gerekçesiyle metinden
çıkarılmış ve diğer maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir.

Tasarının 5’inci maddesinin;

- Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları aynen,

- Sekizinci fıkrası, Tasarının 3’üncü maddesine eklenen beş, altı, yedi ve sekizinci fıkralara
paralel olarak metinden çıkarılması suretiyle,

- Dokuzuncu fıkrasında “,spor müsabakaları düzenlemek,” ibaresinden sonra gelmek üzere
“sporu teşvik etmek amacıyla hemşehrilerine spor malzemesi vermek,”  ibaresinin çerçeveden
çıkarılması suretiyle,

- Onuncu, onbirinci, onikinci ve onüçüncü fıkraları aynen,

- Ondördüncü fıkrasında geçen ülkemizin uluslararası taahhütlerinin gerekleri doğrultusunda
“ve işletmek” ibaresinin metinden çıkarılması,

- Onbeş, onaltı, onyedi, onsekiz, ondokuz ve yirminci fıkraları aynen,

-Tüzelkişiliği kaldırılan il özel idarelerinin tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik görev
ve sorumlulukları belediyelere devredildiğinden bu görev ve sorumluluğun belediyeler tarafından
yerine getirilmesini teminen yirminci fıkrasından sonra gelmek üzere metne yeni yirmibirinci fıkranın
eklenmesi suretiyle,

- Yirmibirinci fıkrası UKOME toplantılarında ulaşımla ilgili en çok üyeye sahip meslek odasının
temsil edilerek oy hakkına sahip olmasına imkan sağlanması amacıyla değiştirilmesi suretiyle
yirmiikinci fıkra olarak,

- Yirmiüçüncü, yirmidördüncü, yirmibeşinci, yirmialtıncı ve yirmiyedinci fıkraları yirmi-
dördüncü, yirmibeşinci, yirmialtıncı, yirmiyedinci ve yirmisekizinci fıkraları olarak teselsül ettirilmek
suretiyle aynen,
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- Yirmisekizinci fıkrası, elektronik haberleşme istasyonlarının kent ve yapı estetiğini bozmadan
uygun ve doğru yerlere yerleştirilmesi ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının
gözetiminde yapılmasını teminen değiştirilmesi suretiyle,

- Yirmidokuzuncu fıkrası, kanun yapım tekniğine uygun olarak “507 sayılı Esnaf ve Küçük
Sanatkarlar Kanunu” ibaresinin, söz konusu Kanun mülga olduğundan, “7/6/2005 tarihli ve 5362
sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu” şeklinde redaksiyona tabi tutulması ve 5393
sayılı Kanunun 75’inci maddesinin sonuna eklenen fıkrada yer alan “29 uncu maddesi” ibaresinin
“29 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi” olarak değiştirilmesi suretiyle,

- Otuzuncu, otuzbirinci, otuzikinci, otuzüçüncü ve otuzdördüncü fıkraları otuzbirinci, otuzikinci,
otuzüçüncü, otuzdördüncü ve otuzbeşinci fıkralar olarak teselsül ettirilmesi suretiyle aynen,

- Otuzbeşinci fıkrası, mevcut uygulamada genel bütçe vergi gelirlerinden büyükşehir
belediyelerine aktarılan payın hesaplanmasında matraha (I) sayılı listede yer alan mallardan tahsil
edilen özel tüketim vergisi dahil edilmediği ve yapılan değişiklikle mevcut düzenlemenin devamının
sağlanması doğrultusunda 5779 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilen ikinci fıkrasının başına
“6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan
mallardan tahsil edilen özel tüketim vergisi hariç olmak üzere” ibaresinin eklenmesi ve otuzaltıncı
fıkra olarak teselsül ettirilmesi suretiyle,

- Otuzaltı ve otuzyedinci fıkraları otuzyedinci ve otuzsekizinci fıkralar olarak aynen,

- Otuzsekizinci fıkrası, ödeneğin yarısının İçişleri Bakanlığı tarafından proje karşılığı dağıtılması
hususundaki düzenlemenin kaldırılmasını teminen değiştirilerek otuzdokuzuncu fıkra olarak teselsül
ettirilmesi suretiyle,

- Otuzdokuzuncu fıkrası, 5779 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasıyla
getirilen düzenleme 2013 Temmuz ayında sona ereceğinden metinden çıkarılması suretiyle,

- Kırkıncı, kırkbirinci, kırkikinci, kırküçüncü, kırkdördüncü, kırkbeşinci, kırkaltıncı ve
kırkyedinci fıkraları aynen, 

- Büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde Valiliğe bağlı Yatırım İzleme ve Koordinasyon
Başkanlığının kurulması ve acil çağrı hizmetlerinin tek elden yürütülmesini teminen yeni kırksekiz
ve kırkdokuzuncu fıkraların eklenmesi suretiyle,

Kabul edilmiştir.

Geçici 1 inci maddesinin;

- İkinci ve üçüncü, onüçüncü ve ondördüncü fıkralarındaki “Bu Kanuna” ibaresinin “1 inci
maddeye” olarak değiştirilmesi suretiyle, 

- Beşinci fıkrası “merkezine” ibaresinin “başkanlığına” olarak değiştirilmesi ve tüzelkişilikleri
kaldırılan il özel idarelerine belediyelere ve köy tüzel kişilerinin mevcut personeli, taşınır ve taşınmaz
malları, iş makinaları, ve diğer taşıtlar ile kamu kurum ve kuruluşlarına olan alacak ve borçlarının
devri konusunda düzenleme yapılmasına rağmen; Hazinenin özel mülkiyetindeki veya devletin
hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan Maliye Bakanlığınca, tüzel kişilikleri kaldırılan il özel
idarelerine, belediyelere ve köy tüzel kişiliklerine, kuruluş kanunlarıyla kendilerine verilen kamusal
nitelikteki görevleri yerine getirmeleri amacıyla tahsis edilen taşınmazlar konusunda düzenleme
yapılmadığı; bu taşınmazların Komisyon kararıyla; ilgisine göre bakanlıklara, bakanlıkların bağlı
veya ilgili kuruluşlarına, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına, büyükşehir belediyelerine,
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büyükşehir belediyelerinin bağlı kuruluşlarına ve ilçe belediyelerine tahsis edilmiş sayılması yönünde
düzenleme yapılarak, bu konuda uygulamada çıkabilecek ihtilafların çözümlenmesi amacıyla fıkranın
sonuna cümle eklenmesi,

- Altıncı fıkrasında yer alan “merkezine” ibaresi “başkanlığına” olarak değiştirilmesi,
- Dokuzuncu fıkrası ihtiyaç fazlası personele diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredilmesi

halinde ödenebilecek fark tazminatı uygulamasında yaşanabilecek tereddütlerin giderilmesi ve bu
madde ile ihdas edilen kadrolarda değişiklik yapılması amacıyla (a) bendinde yer alan “, beşinci ve
altıncı” ibarelerinin “ve beşinci” şeklinde değiştirilmesi ve aynı bende birinci cümleden sonra gelmek
üzere “Ayrıca, nakledilen personelden devir tarihi itibarıyla müdür ve daha üstü yönetici kadrolarında
bulunan personel hakkında aynı tarihteki kadro unvanları dikkate alınarak söz konusu maddenin
altıncı fıkra hükümleri de uygulanır ve üç yıllık süre, devir tarihinden itibaren başlar. Ancak 4046
sayılı Kanunun anılan maddesi uyarınca yapılacak fark tazminatı hesabında, 25/6/2001 tarihli ve
4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre yapılan ödeme dikkate alınmaz.” cümlesinin eklenmesi,

- (c) bendi nakledilen işçilerin yeni kurumlarında görevlerinde başlayacağı tarihe kadar
işverenlerinin hangi kurum olduğuna ve atandığı halde yeni kurumlarında işe başlamayan işçilerin
iş sözleşmelerinin hangi kurum tarafından sona erdirileceğine açıklık getirilmesi amacıyla bende
cümle eklenmesi,

- Nakledilecek personelin nakil öncesi alacaklarına ilişkin yaşanabilecek muhtemel tereddütlerin
giderilmesi amacıyla fıkraya yeni (d) bendi eklenmesi,

- Onuncu fıkrasının nakledilecek personelin nakil öncesi alacaklarına ilişkin yaşanabilecek
muhtemel tereddütlerin giderilmesi amacıyla metinden çıkarılması,

- Onbirinci fıkrası “devredilen” ibaresinin “devredilen veya nakledilen” şeklinde, “devir
işleminden” ibaresinin “devir veya nakil işleminden” şeklinde değiştirilmesi ve uygulamada
yaşanacak tereddütlerin giderilmesi amacıyla fıkranın başına bir cümle eklenmesi,

- Onbeşinci fıkrası özel kanun hükümlerinin geçerliliğine açıklık getirilmesi amacıyla fıkranın
sonuna cümle eklenmesi,

- Onaltıncı fıkrası mahalleye dönüştürülen belde ve köylerdeki hayvancılığın devam ettirilmesini
teminen “Bu Kanuna göre tüzel kişiliği kaldırılan köylerde,” ibaresinden sonra gelmek üzere
“24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 246 ncı maddesi hükmü
uygulanmaz ve” ibaresinin eklenmesi,

- Onsekizinci fıkrası “2013” ibaresinin metinden çıkarılması,
- Yirminci fıkranın ikinci cümlesi ihtiyaç fazlası personele diğer kamu kurum ve kuruluşlarına

devredilmesi halinde ödenebilecek fark tazminatı uygulamasında yaşanabilecek tereddütlerin
giderilmesi ve bu madde ile ihdas edilen kadrolarda değişiklik yapılması amacıyla ikinci cümlenin
değiştirilmesi suretiyle,

- Yirmiikinci fıkrada yer alan “24” ibaresinin “23” olarak değiştirilmesi,
- Yirmiüçüncü fıkrada “2013” ibaresinin metinden çıkarılması,
- Yirmisekizinci fıkranın Maden Kanunu çerçevesinde yürütülecek iş ve işlemlerle ilgili 3’üncü

maddede yapılan değişiklikler doğrultusunda metinden çıkarılması,
Kabul edilmiştir.
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Geçici 2 nci maddesi ikinci fıkrasının Hazine özel mülkiyetindeki veya devletin hüküm ve
tasarrufu altındaki taşınmazlarla ilgili bir düzenleme yapılmasını teminen birinci cümlesinden sonra
bir cümle eklenmesi suretiyle kabul edilmiştir.

Yürürlüğe ilişkin 6 ncı maddesi seçim tarihinde yürürlüğe girmesi gereken bazı fıkraların
yazılmadığı, yayım tarihinde yürürlüğe girmesi gereken bazı fıkraların da sehven seçim tarihinde
yürürlüğe girmesi düzenlenmiş olup, sehven oluşan bu aksaklığın giderilmesini teminen değiştirilmesi
suretiyle 5 inci madde olarak kabul edilmiştir.

Yürütmeye ilişkin 7 nci maddesi 6 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir.

Tasarının tümü alınan yetki kapsamında redaksiyona tabi tutulmuştur.

Raporumuz, İçişleri Komisyonuna arz olunur.

Başkan Üye Üye

Mehmet Ersoy Sırrı Süreyya Önder Birgül Ayman Güler
Sinop İstanbul İzmir

(İmzada bulunamadı) (Muhalefet şerhim eklidir)

(Muhalifim)

Üye Üye Üye

Ahmet Tevfik Uzun Alpaslan Kavaklıoğlu Hasan Hüseyin Türkoğlu
Mersin Niğde Osmaniye

(Muhalefet şerhim vardır)

Üye

Özcan Ulupınar
Zonguldak
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MUHALEFET ŞERHİ

Bakanlar Kurulu tarafından 3 Ekim 2012 günü kararlaştırılarak 8 Ekim 2012 günü TBMM
Başkanlığı’na sunulan “Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ve gerekçesi, 10 Ekim 2012 günü
İçişleri Komisyonu’nda görüşülmüş ve Altkomisyon’a havale edilmiştir. 

İçişleri Altkomisyonu 11 - 12 - 13 Ekim 2012 günleri çalışarak Tasarı hakkında rapor hazırlama
çalışmalarını tamamlamıştır. Altkomisyon 4 AKP, 1 CHP, 1 MHP ve 1 BDP temsilcisi
milletvekilinden oluşmuştur. Altkomisyon çalışmaları Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği
tarafından izlenmiştir. Toplumsal örgüt temsilcilerinin davet edilmediği görülmüş, ağır zaman
baskısına karşın CHP’nin önerisi üzerine Altkomisyon çalışmalarına Şehir Plancıları Odası Genel
Başkanlığı, Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanlığı, Yerel Yönetimler Araştırma Yardım ve
Eğitim Derneği Başkanlığı ile Prof. Dr. Can HAMAMCI, Doç. Dr. Sonay B. ÖZUĞURLU, Müfit
BAYRAM, Dr. Turhan TUNCER ve Necati UYAR’ın katkılarının alınması sağlanmıştır. 

Bu rapor, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Alt Komisyon Raporu’na karşı çıkış gerekçelerini
açıklayan muhalefet şerhidir. 

TASARI’NIN HAZIRLIK ÖZELLİKLERİ

Altkomisyon, gerçekte bir Tasarı değil Taslak üzerinde çalışmak zorunda bırakılmıştır.
Bilindiği gibi Taslak, yasaların Hükümet kararına kadar geçen süredeki adı, Tasarı ise TBMM
Başkanlığı’na sunulduğunda kazandığı sıfattır. Görüşülen Tasarı, kamuoyunda yaklaşık bir yıldan
bu yana söylenti halinde dolaşan, ancak üzerinde çalışma yapılabilecek bir metin olarak ilgili
taraflarca ulaşılamayan bir metindir. Altkomisyon çalışmalarında, Tasarı’nın yasama sürecinin
gerekleri doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarından da görüş alınmaksızın hazırlandığı
anlaşılmıştır. Bu durum, Hükümet tarafının görüşmeler sırasında 27 önerge vererek metnin içeriğine
de etki eden değişiklikler yapması ile kanıtlanmıştır. 

Tasarı’nın Komisyon inceleme süreci eksik bırakılmıştır. TBMM Başkanlığı, Tasarı’nın tali
komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonu, ana komisyon olarak İçişleri Komisyonu tarafından
görüşülmesini kararlaştırmıştır. İçtüzük gereğince ana komisyon çalışmalarının, makul süre içinde
tamamlanacak tali komisyon raporunu da temel alarak yürütmesi gerekir. Ana komisyonda dile
getirilen bu durum karşısında Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan “işlerin yoğunluğu nedeniyle görevin
yapılamayacağı yazısı” getirilmiştir. Oysa Tasarı, Maliye Bakanlığı temsilcilerinin verdiği bilgiye
göre, bütçeye aylık 250 milyon TL yılda toplam 3 milyar TL ek maliyet getirme özelliğine sahiptir.
Yönetimler arası mali paylaşım sisteminin ilkelerine ve oranlarına ilişkin değerlendirilmeye muhtaç
değişiklikler getirmektedir. 

Tek komisyon olarak çalıştırılan İçişleri Komisyonu, Tasarı’yı TBMM Başkanlığı’na (8 Ekim 2012)
sunulduktan sonra 48 saatlik bekleme süresinin hemen sonunda 10 Ekim 2012 günü görüşmek
zorunda bırakılmıştır. Partilere metin üzerinde görüşme ve hazırlanma süresi tanınmamış, bunun yanı
sıra Komisyon’un çalışmalarını beş gün içinde tamamlamak zorunda olduğu bildirilmiştir. 

İçtüzüğe şeklen uyan, ancak ruhunu derin biçimde zedeleyen bu tarz, Hükümet temsilcilerinin
her türlü oylamayı kendi oylarıyla istedikleri gibi sonuçlandırma olanağına sahip bulunmaları
nedeniyle her türlü uyarıya karşın terk edilmemiştir. 
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Tasarı metni, yasa yazım kurallarına aykırı bir metindir. Tasarı, kamuoyunun görüş ve
eleştirisine kapatıldığı için yasamanın demokratik yol ve yöntemlerinden yoksunluğun ve yasama
hazırlığının bürokratik gereklerinden uzaklığın sonucunda, yasal metinlerde yerleşik hale gelmiş her
türlü kuralı ihlal eden bir metin olarak sunulmuştur. Tasarı, ikisi yürütme - yürürlük olmak üzere
toplam 7 Madde ile 2 Geçici Madde’den oluşmakla birlikte, toplam 20 sayfa uzunluğunda bir ana
metin ve 60 sayfalık eklerle 80 sayfadır. Örneğin Madde 4 üç sayfa, Madde 5 altı sayfa uzunluğunda
tek maddedir. Bu özelliğe başka bir örnek, “çeşitli hükümler” başlığının tek temalı ana
düzenlemelerden önce Madde 3 olarak yerleştirilmiş olmasıdır.

Tasarı bir “seçim kanunu”dur. Tasarı, Hükümet’in yerel genel seçimleri Mart 2014’ten Ekim
2013 tarihine çekme amaçlı Anayasa değişikliği ile birlikte gündeme gelmiştir. Tasarı açıkça seçim
çevrelerini değiştirmektedir. Yeniden ve köklü değişikliklerle yeniden belirlediği seçim çevrelerinin,
erkene alınmaya çalışılan ilk yerel seçimlerde uygulanması amaçlanmaktadır. Günümüzde söz konusu
seçimlere bir yıllık bir zaman kaldığı göz önüne alındığında, Tasarı’nın bir seçim koşullarını yeniden
belirleme özelliğine sahip olduğu akılda tutulmalıdır.

Tasarı’nın TBMM görüşmelerinde izlenen takvim bakımından görüşmelerin verimliliğini
dramatik biçimde düşürecek kadar kısa bir zaman dilimine sıkıştırılmasının yakın nedeni bu
durumdur. 

TASARININ GENEL YAPISI

Altkomisyonda görüşülen Tasarı, eklerinden başka, son ikisi yürürlük – yürütme olmak üzere 7
Madde ve 2 Geçici Madde’den oluşmaktadır. 

Birinci madde 6 fıkralıdır; Tasarı’nın temelini oluşturmaktadır. Bu maddede büyükşehir
sayısı 29’a çıkarılmakta, tümü mülki sınırlar ile özdeş sınırlara kavuşturulmakta ve 29 il özel idaresi,
1582 belediye ile 16.082 köy tüzelkişiliği kaldırılmaktadır. 

İkinci Madde 34 fıkralıdır. Bu madde, yeni büyükşehir belediyesi yapılan 13 ili
ilgilendirmektedir. Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin,
Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Van’da illerin merkezlerinde yeni ilçeler ve bu ilçelerde yeni
belediyeler kurularak ilçe sınırları belirlenmektedir. Bu illerdeki belde belediyeleri ve köyler mahalle
olarak ilçelere bağlanmaktadır. Yeni kurulan ilçelerin toplam sayısı 24’tür.

Üçüncü Madde 4 fıkralı “çeşitli hükümler”dir. Gerçekte 3 farklı konu düzenlenmektedir. 

(1) Mahalleye dönüşen köyler için, ilçe belediyeleri ya da istekte bulunursa büyükşehir
belediyeleri, tip mimari projeler yapacaklardır. 

(2) Toplam 29 ilde, kaldırılan il özel idaresinin yetki, görev ve sorumlulukları, ilgisine göre
merkezi ya da diğer yerel yönetim kuruluşlarına dağıtılacaktır. Fıkra 4’te bu görev İçişleri
Bakanlığı’na verilmiştir. 

(3) Kaldırılan 16.082 köydeki köy korucuları görevlerine aynen devam edecektir.

Dördüncü Madde 11 fıkralıdır. Yeni bir il birimi kurmaktadır. İl özel idaresi kaldırılan 29
ilde, vali yönetiminde Yatırım İzleme Koordinasyon Merkezi adlı özel bütçeli, tüzel kişilikli bir birim
kurulması öngörülmektedir. Bu düzenleme, Altkomisyon’da Hükümet tarafınca geri çekilmiştir.
Yerine özel bütçeli ve tüzelkişilikli olmayan ve valilik bünyesine bir alt birim olarak yeniden
düzenlenmiştir. 
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Hükümetin teklifi ile yeni birimin kuruluşu ayrı bir madde olmaktan çıkarılıp, beşinci maddenin
fıkralarından biri haline getirilecektir. 

Beşinci Madde 47 fıkralı “değiştirilen hükümler”dir. Sıradan ve çok önemli hükümler peş
peşedir. 

Tasarının bu maddesinde toplam 10 yasada değişiklik yapılmaktadır. Bunlar 5216 Büyükşehir
Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu, 5253
sayılı Dernekler Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 5779 sayılı Vergi Gelirlerinden Pay
Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 2972 seçimler hakkında kanun; 5682 sayılı Pasaport
Kanunu, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Kanunu’dur.

Başlıca önemli değişiklikler şunlardır: 
(1) Birinci maddeye uygun olarak büyükşehir belediyesi tanımı, “mülki sınırlara sahip” olarak

değiştirilmektedir. (fk. 1/a); Büyükşehir belediyesi kurma tanımı tek ölçüte indirilmiştir: 750.000 il
nüfusu (fk. 2); İlçe belediye sınırı mülki sınır olmuştur. (fk. 3)

(2) Büyükşehirler “mabet” yapımı bakımı yardımında yetkili kılınmıştır. (fk. 10, 13, 27)
(3) Büyükşehirlere elektronik haberleşme altyapısı kurmak ve işletmek; ve istasyonlara yer

seçim belgesi vermek yetkisi (fk. 14; 28)
(4) Madencilik izinleri il özel idaresinden alınıp büyükşehir belediyelerine verilmiştir. (fk. 28)
(5) UKOME yeniden düzenlenerek şoförler odası tam üye yapılmıştır. (fk. 21)
(6) Yerel yönetimlerle dernekler ilişkisi sınırlandırılmıştır. (fk. 29) 
(7) Merkezden payların oranları ve dağılımı değiştirilmiştir. (fk. 35 - 38)
(8) Yol, kanal, su harcamalarına katılma payı belediye meclisi takdirine bırakılmıştır. (fk. 40-42) 
(9) Vali ve büyükşehir belediye başkanlarına diplomatik, tüm diğer belediye başkanlarına yeşil

pasaport verilmektedir. (fk. 45, 46)
Geçici Madde 1, devir teslim işlemlerini düzenlemektedir. 
Devir teslim işlemleri valinin başkanlığında bir komisyon kurularak yapılacaktır. Bu çerçevede

2 önemli konu üzerinde durulmalıdır.
(1) İl özel idarelerinin görev – yetki devrinin İçişleri Bakanlığı’nca yapılması, mal – personel

devrinde buna uyularak davranılması; (fk. 4, 5)
(2) Kapatılan tüm tüzelkişilikler için, ilk yerel seçimlere kadar hiçbir karar alamama hükmüyle

getirilen dondurma işleminin yaratacağı sorunlar; (fk. 2, 4)
(3) Mahalleye dönüştürülen köylerde yapıların ruhsatlandırılmış sayılması. (fk. 15)
(4) Personel devirlerinde, kamu personeli haklarının korunmak üzere izlenmesi zorunluluğu. 
Geçici Madde 2, büyükşehir dışındaki 52 ilde köye dönüştürülen 552 belediye ile ilgilidir. 
TÜİK 2011 Adrese Dayalı Nüfus Sayım Sonuçları’na göre nüfusu 2000’den az belediyeler köye

dönüştürülmektedir. Bunların toplam sayısı 552’dir. 
Buralarda belediye meclisi karar alırsa, ortak sınırı olan ve tüzelkişiliği devam eden bir

belediyeye mahalle olarak katılmayı isteyebilirler. Bunu 30 Haziran 2013 tarihine kadar yapabilirler.
(fk. 23)

Eğer köy daha önce başka köylerle ya da köy kısımlarıyla birleşme yoluyla oluşmuşsa, vali
uygun görüşü ve İçişleri Bakanlığı onayı ile birden fazla köy olarak kurulabilir. (fk. 9)
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TASARININ İNCELENMESİ

Tasarı, başlığı bakımından Büyükşehirler ile ilgilidir; yerel yönetim alanını düzenlemektedir.
Ancak, Tasarı’da getirilen hükümler, yalnızca yerel yönetimlerle ilgili değildir. Tasarı bütün idare
örgütlenmesini köklü biçimde değiştirmektedir. 

Tasarı’nın başlıca özellikleri, hukuksal bakımdan aşağıda altı başlık halinde incelenmektedir.
Siyasal inceleme “değerlendirme” başlığı altında yapılmıştır. 

I.MÜLKİ SINIRLARDA BÜYÜKŞEHİR KURULMASI

Tasarının 6 fıkralı birinci maddesi, büyükşehir belediyesi modelini 29 ilde illerin mülki
sınırlarıyla özdeşleştirmektedir. Hüküm şöyle düzenlenmiştir: 

(1) Mevcut 16 büyükşehir belediyesinin sınırlarını il mülki sınırları haline getirmekte; hali
hazırda İstanbul ve Kocaeli’ndeki durumu tüm illere uygulamaktadır.

(2) Yeni 13 ilde sınırları yine il mülki sınırı olacak biçimde büyükşehir belediyesi kurmaktadır.

(3) Toplam 29 büyükşehir ilindeki 1053 belde belediyesi ile 16.082 köyü mahalle yapmakta,
böylece 29 ilde yalnızca bir büyükşehir belediyesi ile buna bağlı ilçe belediyeleri kalmaktadır.

(4) İstanbul ve Kocaeli’nde korunan köyleri de mahalleye çevirmektedir. 

(5) Toplam 29 ildeki il özel idarelerini kaldırmaktadır. 

(6) Toplam 29 ildeki bucakları ve bucak teşkilatlarını kaldırmaktadır. 

Geçici Madde 2’de ise, büyükşehir yapılan illerin dışında kalan 52 ilde de, nüfusu 2000’den az
belediyeler başka hiçbir özellik göz önünde bulundurulmadan kapatılıp köye dönüştürülmektedir.
Bu hükümle de toplam 552 belediye tüzel kişiliğini yitirmektedir. 

1. Büyükşehir Belediyesi, Anayasa’nın 127. Maddesindeki “büyük yerleşim merkezlerinde özel
yönetim biçimleri kurulabilir” hükmüne dayanılarak kurulmuştur. Anayasa’ya göre bu model
“yerleşim merkezleri” için söz konusu olabilir. Oysa “il” ve “ilçe” yerleşim merkezi değildir. Bunlar
küçük – büyük çok sayıda yerleşmeyi, yerleşme merkezleri ile mücavir alanlarını, yerleşmeler
arasındaki boş dağ, göl, vb. coğrafyayı kapsayan “alan”lardır. Anayasadaki tanım, büyükşehir
belediyesinin il ve ilçe mülki sınırları üzerinde kurulmasına izin vermez. Düzenleme, getirdiği tanım
bakımından Anayasa’ya aykırı’dır.

2. Tasarı’nın gerekçesine göre, bu hüküm ile belediyelerin “tek merkezden yönetim”i etkinlik ve
verimliliği arttıracak, vatandaşın artan hizmet beklentilerini karşılamayı sağlayacaktır. Geniş ölçek
sayesinde gelişmiş teknolojiler sağlanacak, uzman işgücü istihdam edilebilecek, kaynaklar daha
isabetli kullanılabilecektir. Mülki sınır, belediye hizmetleri için optimal ölçekte iş görme olanağı
verecektir. Oysa, mülki sınırların mahalli hizmetler için “optimal ölçek” sayılması olanaksızdır.

a) Büyükşehir belediyesi ve diğer belediyeler “yerel ortak ihtiyaçlar” için kent merkezlerinde
kurulur. Mülki yönetim ise, iller ve ilçeler olarak “ulusal ortak ihtiyaçlar” tasarlanır. Bu iki tip
toplumsal ihtiyaç birbirlerinden niteliksel olarak farklıdır; merkezden yönetim ve yerinden yönetim
esaslarının varlığı da bu nedenden doğar. 

b) Hizmet ve yönetim ölçekleri farklı kriterlere göre belirlenir. Mülki yapılanma yönetim
ölçeğidir; sınırlar ulusal siyasi ve idari ölçütler ile belirlenir. Mahalli yapılanma ise, yerel nitelikteki
“hizmetler ölçütü”ne göre belirlenir. Hiçbir il ya da ilçe sınırı çöp, su, kanalizasyon hizmetlerinde
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verimlilik sorunu gözetilerek kurulmamıştır. Ya da hiçbir il ya da ilçenin sınırları konut – işyeri – yeşil
alan hesapları yapılarak belirlenmemiştir. Dolayısıyla, mülki sınırların mahalli ihtiyaçlar için “optimal
ölçek” olması genel kural değil ancak istisnai bir durum olabilir.

c) Anayasa’nın 126. Maddesine göre iller ve ilçeler merkezden yönetimin gerekleri çerçevesinde
ülke genelinden “coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre”
kurulurlar. Belediyeler ise, ülke genelinden bakışa göre değil yerinden bakışa göre, yerleşmeler
temelinde ve “yerel hizmetler” ölçüsüyle kurulurlar. Yerel yönetimler öbek öbek yerleşmeler için
kurulurken, mülki birimler öbekler bütünü için tasarlanır. Dolayısıyla, mülki ölçeğin mahalli ölçek
ile özdeşleşmesi, en baştan böyle ortak bir düşünce geliştirilmediğine göre büyük rastlantı olur. 

3. Yetkililer, İçişleri Bakanlığı ya da başka bir kurum tarafından, mülki sınırların mahalli
hizmetler için uygun ölçek olup olmadığı konusunda herhangi bir çalışma yapılmadığını
belirtmişlerdir. Düzenlemeye dayanak olarak sunulan herhangi bir bilimsel ya da resmi
açıklama ya da gösterge yoktur. 

Sonuç: Büyükşehir modelini, 29 ilde mülki il sınırları ile çakıştıran maddeler Anayasal,
hukuksal, bilimsel gerçeklere aykırıdır. 

II. BAZI İL ÖZEL İDARE TÜZELKİŞİLİKLERİNİN KALDIRILMASI

(I)’de özetlenen birinci maddenin 5. Fıkrası, büyükşehir kurulan 29 ilde il özel idarelerinin
tüzelkişiliğine son vermektedir. 

İl özel idarelerinin yetki, görev ve sorumluluklarının ne olacağı, Madde 3/2 ve 4. Fıkraları ile
düzenlenmiştir. Buna göre, 29 il özel idaresinin yetki, görev ve sorumlulukları ile ilgili konularda
kanunlarla yapılmış göndermeler “ilgisine göre bakanlıklara, bakanlıkların bağlı veya ilgili kuruluşları
ile bunların taşra teşkilatına, Hazine’ye, valiliklere, büyükşehir belediyelerine ve bunların bağlı
kuruluşlarına veya ilçe belediyelerine yapılmış sayılır.” Tasarı, bu işlerle ilgili herhangi bir tereddüt
olursa, bunların İçişleri Bakanlığı düzenlemeleriyle giderileceğini belirtmektedir. 

a) Tasarı, bu hükmüyle, merkezi yönetim ve yerel yönetim arasında görev paylaşımı yapan bir
düzenlemedir. Görev paylaşımını bir bakanlığın yönetmelik – genelge düzeyi düzenlemelerine
bırakmıştır. Oysa Anayasa, hem idarenin hem de yerel yönetimlerle ilgili temel düzenlemelerin
kanunla yapılmasını emreder: 

Anayasa 123 - İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir.

Anayasa 127/2 - Mahallî idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine
uygun olarak kanunla düzenlenir.

İl özel idarelerinin görev, yetki, sorumluluklarının başka bir kurum ya da kuruluşa devri, ancak
yasa ile açıkça düzenlenerek yapılabilir. Bu yetki, yasa dışındaki düzenlemeler için kullanılamaz.
Tasarı’nın il özel idaresine ilişkin ortadan kaldırma hükmü Anayasa’ya aykırıdır. 

b) İl özel idaresi, illerin kuruluşu ile birlikte, ayrı bir karara gerek kalmaksızın kurulan
birimlerdir. Varlıkları illerin varlığı ile bir bütündür. Bu durum, il özel idaresi tüzelkişiliğinin il mülki
kişiliğinden ayrı olarak bazı iller için kaldırılıp bazıları için korunmasını uygulanamaz kılar. Mevcut
düzenlemeye göre, bir il ortadan kalkmadıkça il özel idaresi ortadan kaldırılamaz; dolayısıyla bu
idareler kısmi olarak kaldırılamaz. İl özel idareleri için başvurulabilecek tek hukuksal yol, bir yasa
ile tüm ülkenin illerinde toplam bir değişiklik yapmaktan ibarettir. 
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c) Belirtilen hukuksal zorunluluk, temel önemde olan bir fiili gereklilikten doğar. Tasarı’nın bazı
il özel idarelerini ortadan kaldırması, bu düzenlemeyi “genellik ilkesi”nden uzaklaştırmıştır.
Değişikliği 29 ille sınırlı olarak yapmakta, böylece merkezi yönetimi belirli konularda 29 ilde görevli
kılarken kalan 52 ilde görevsiz ilan etmektedir. Bu hükümle, örneğin bazı Milli Eğitim Bakanlığı
hizmetleri 29 ilde bakanlığın bir bağlı kuruluşuna devredilebilir; kalan 52 ilde il özel idaresi tarafından
görülmeye devam edilmesi durumu ortaya çıkacaktır. Bu, farklı illerde farklı merkezi kural ve hizmet
uygulaması yapma sorunu ile yüz yüze kalmak demektir. 

Sonuç: Varlıkları il kuruluş kararlarına bağlı olan il özel idarelerinin tüzelkişiliği, il ortadan
kaldırılmadıkça tek tek ya da grup halinde sona erdirilemez. Bu uygulama merkezi ve yerel
yönetimler arasında görev bölüşümünün genelliği ilkesine aykırılık oluşturur. Vatandaş açısından
ise, Anayasal eşitlik ilkesinin ihlali anlamına gelir. 

III. BELDE BELEDİYELERİ ve KÖY TÜZELKİŞİLİKLERİNİN KALDIRILMASI
Tasarı Madde 1/3, büyükşehire dönüştürdüğü 29 ilde 1053 belediyenin ve 16.082 köyün

tüzelkişiliğini kaldırmakta, bunları bulundukları ilçedeki belediyenin mahallesine dönüştürmektedir.
Geçici Madde -2 ise, diğer 52 ilde nüfusu 2000’den az olan 559 belediyeyi köye dönüştürmektedir.
Böylece tüzelkişiliği mahalle ve köye dönüştürülen toplam belediye sayısı 1582’ye ulaşmaktadır. Bu
kararla ilgili olarak yerleşmeler konuyla ilgili olarak hiçbir yolla bilgilendirilmemiş, hiçbir belde ve
köyde halk oylaması yapılmamıştır. 

Hükümler uygulamaya girdiği takdirde, ülkede köylerin % 47’si, belediyelerin % 54’ü kapanmış
olacaktır. 

a) Bu, toptancı ve emredici bir zihniyettir. Yerel tüzelkişiliklerin, yerel halka danışılıp
sorulmadan kapatılması, Türkiye’nin 1992 yılında onayladığı Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler
Özerklik Şartı hükümlerine ve dolayısıyla Anayasa’nın 90. Madde hükümlerine aykırıdır. 

b) Yerel yönetimler, mevcut Hükümet tarafından “idari ve mali özerklik” özelliğine sahip
kılınmışlardır; Hükümet kendi eliyle güçlendirdiği yerel haklar sistematiğini kendisi kırmaktadır. 

c) Köye dönüştürülmek istenen 559 belediye için 2000 nüfusun herhangi bir yasal geçerliği
yoktur. Belediye kuruluş eşiği 5000’dir. Belediye kapatma hükmünün neden 2000’den az nüfus olarak
seçildiğine ilişkin açık bir dayanak yoktur. Bu, Hükümet tasarısının keyfi tercihlerinden biridir. 

2007 yılında da kapatılmak istenmiş, ortaya çıkan yönetsel kaos, bu yerleşmelerde yaşayanların
dinmeyen itirazları ve yargı kararları sonunda uygulanamamıştı. O tarihte çıkarılan 5747 sayılı
yasanın ekindeki belediyeler ile şimdi kapatılmak istenen belediyeler karşılaştırıldığında, bunların
426’sının çakıştığı görülmektedir. 2007 düzenlemesi, önemli bir deneyim kazandırmış olması
gerekirken, o tarihte ortaya çıkan itirazların yine dile getirilmekte oluşu, durumun tersine olduğunu
göstermektedir. Tek ölçütlü genel karar, görülmektedir ki, bu sorunu uygun biçimde çözmeye
yetersizdir. Yapılması gereken, bu konunun bir çalışma başlığı haline getirilmesi, bu çerçevede her
bir yerleşme için oradaki sakinlerin yararına ve rızalarına dayalı uygun çözümlerin yaşama
geçirilmesidir. Çözüm, yerine uygun çözümler içeren idari kararlar ile bulunmalıdır. 

d) Mahalleye dönüştürülmek istenen 1053 belde belediyesi, hiçbir ortak özellik çevresinde
birleştirilemeyen bir çeşitlilik içermektedir. Büyükşehir yapılmak istenen 29 ilde yer alan bu
beldelerin içinde dünyanın en özel sörf koylarından biri demek olan Alaçatı/Çeşme de vardır;
Aydınoğulları Beyliği’nin başkenti ve 1889’dan bu yana belediye olan Birgi/Ödemiş de ya da
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Antalya’nın Side beldesi de vardır. Ordu Mesudiye’nin turizm beldesi belgesine sahip olan Yeşilce
de… Özellikle turizm bölgelerinde belediyelerin kapatılması, örneğin Marmaris/Muğla’ya bağlı ve
ilçe merkezine 51 km uzaklıktaki Bozburun Beldesi’nde olduğu gibi turizm sektörü bakımından
önemli aksamalar yaratacaktır. Özgün tarihsel, turistik, coğrafi özellikleri olan beldeleri, büyükşehirin
yerleşik olacağı il merkezinden yer yer 100 km’yi aşan uzaklıktaki köylerin en yakın merkezlerindeki
beldeleri toptancı bir yaklaşımla kapatmak, hiçbir “optimum ölçek” gerekçesiyle açıklanamaz. Bu
yaklaşımın, Hereke Belediyesi kapatılarak uluslararası önemdeki Hereke İpek Halı markasının
mahallede kaybedilmesi gibi büyük maliyetleri olmaktadır. 

e) Mahalleye dönüştürülmek istenen 16.082 köy, Türkiye’de köy varlığının yarısının ortadan
kaldırılması demektir. Bu yöntem, düzlük alanda ve görece küçük olan bir coğrafyada yakıcı
yanlışlara yol açmayabilir. Ancak sert coğrafyaya ve uzak dağ köylerine sahip görece geniş alana
sahip illerde mahalle yapılmış köyler gerçeği, bu toptancı yaklaşımın sorunları açıkça göstermektedir.

Daha önemlisi, köy tüzelkişiliği, mahalle tüzelkişiliğinden farklı hak ve ayrıcalıklar yaratır.
Mahalle muhtarlıkları mal varlığına sahip değilken, köy muhtarlıkları köy arazisine, kullanma
hakkına sahip olduğu orman, mera varlığına sahiptir. Bu yerleşmelerin mahalleye dönüştürülmesi,
tüm köy varlıklarının ve kullanma haklarının ortadan kalkması, bunların belediye hukuku çerçevesine
taşınması demektir. Sonuçta, Türkiye’nin doğal varlıkları ve nüfusunun yerleşik değerleri, halkın
istek ve iradesinden uzaklaştırılmış olacaktır. Köylüden uzaklaştırılmış olan karar mekanizmaları
karşısında yerel halk savunmasız ve araçsız kalacaktır. Demokratik hakların kullanılamadığı ve halk
denetiminden kurtarılmış yönetimlerin karar verdiği bir yönetim, hiçbir bakımdan demokratik olarak
nitelenemez. Geniş ölçeğin etkinlik – verimlilik hırsının bu temel değerleri yok etmesine izin
verilemez. 

IV. BUCAKLARIN KALDIRILMASI
Tasarı’nın ilk maddesinde 6. Fıkra, 29 ildeki bucakları kaldırmaktadır. Bucak – nahiye, 1950’li

yıllardan bu yana sayıları sürekli artan ilçeler nedeniyle yerlerini çoktan yitirmişlerdir. İçişleri
Bakanlığı’nın bazı kayıtlarında ülke genelinde dolu olan bucak müdürlüğü kadrosu sayısı yalnızca
1 olarak gösterilmektedir. Bucaklar fiilen ortadan kalkmıştır; kağıt üzerindeki varlıkları bile neredeyse
kalmamıştır. Bu duruma karşın Tasarı’nın bucakları ülke genelinde kaldırmaktan neden uzak
durduğunu anlamak kolay değildir. 

V. MADEN İŞLETMECİLİĞİ RUHSAT YETKİSİNİN BÜYÜKŞEHİRLERE VERİLMESİ
Maden işletmeciliği ile ilgili işlemlerde bazı yetkiler il özel idaresindedir. Tasarı, 29 ilde bu

yetkinin kurulacak büyükşehirlere verilmesini öngörmektedir. Altkomisyon çalışmaları sırasında
yeniden düzenleneceği görülen bu hükümler, İçişleri Komisyonu’nda dikkatle değerlendirilmelidir. 

VI. MABETLER İLE İLGİLİ YETKİLENDİRME
Tasarının Madde 5/10, 13, fıkraları, büyükşehirleri mabet yapımı, bakımı, yardımı konularında

yetkilendirmektedir. Fıkra 10’a göre büyükşehir belediyeleri mabet binaları ve tesislerini yapmak,
onarım-bakımını yapmak, malzeme desteği sağlamak yetkisine sahip kılınmıştır. Aynı yetki, fıkra
13 ile ilçe belediyelerine de verilmiştir. 

Konu, İçişleri Komisyonu CHP üyeleri tarafından geniş biçimde değerlendirilmesi gereken bir
konu olma özelliğine sahiptir. 

“Mabet”, bugüne dek süren tartışmalarda ve Diyanet İşleri Başkanlığı tanımlamalarında, Cem
Evleri’ni dışarıda bırakan bir terim olarak kabul edilmiştir.
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Mabed – tapınaklar ile ilgili olarak, yerel yönetimlerin herhangi bir yetkisi yoktu. Uygulamada
belediyelerin camilerle ilgili çeşitli destek hizmetleri verildiği bilinmektedir. Düzenleme, bunu yasal
hale getirmekle birlikte, farklı inanç kesimleri bakımından sorunlu uygulama olasılıklarını
artırmaktadır. 

Hükmün “ibadet yerleri” olarak değiştirilmesi, İmar Kanunu’nda da bu terim kullanıldığı için
daha yerinde olabilir. 

TASARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Tasarı, siyasal olarak üç temel özelliğe sahiptir: (1) Türk yönetim yapısını il esasından bölge

esasına kaydırmak. (2) Temsili demokrasinin tabanını daraltmak. (3) Yönetim ölçeğini yerli ve
yabancı yatırımcı – işletmeci ihtiyaçları doğrultusunda genişletmek.

1) Yönetim Yapısını İl’den Bölge’ye Kaydırmak
Ülkemizde merkezi yönetim il esasına dayanır. İller, merkezden yönetim usulüne göre yönetilir.

Merkezdeki bakanlıklar alanlarında planlama, düzenleme ve denetleme işlerini görürken, bunların
icraatları illerdeki müdürlükler eliyle doğrudan taşrada görülür. 

İllerde yerel yönetimler, yerel talep ve girdiler temsili meclis organı sayesinde il özel idaresi
eliyle toplanmakta, yerleşme merkezleri ise belediye ve köy adı verilen kentsel ve kırsal yerel
tüzelkişiliklerce yönetilmektedir. İl yönetimi çatısı 1840 yılında ortaya çıkan Büyük Meclis – Küçük
Meclis uygulamasıyla başlamış, 1864 yılında Vilayetler sisteminin kurulması ve 1913 yılında il genel
idaresi – il yerel (özel) idaresi biçimindeki kuruluşla tamamlanmıştır. Cumhuriyet döneminde il genel
idaresi topyekun olarak 1926 ve 1945 yıllarında iki kez, il özel idaresi ise daha yakın bir tarihte 2005
yılında bir kez değiştirilmiştir. Belediye ile köyler 1850’lerde başlayan yapılanmalarına köyler için
1924’te, belediyeler için 1930 ve 2004 yılında verilen yeniden biçimlemeler ile kavuşmuşlardır. 

Yüz elli yıllık uzun tarih içinde en büyük tartışma, hem Osmanlı hem Cumhuriyet döneminde
birimsel adlandırmayla “il esası – bölge esası” ya da yönetsel adlandırmayla “merkezden – yerinden
yönetim esası” arasında yaşanmıştır. Bu tartışmanın 1913 yılında tarafları Prens Sabahattin – Hüseyin
Cahit kişiliklerinde somutlanmış, 1925 yılında ise savları “büyük il – küçük il” taraftarlıkları olarak
tarihe geçmiştir. Tartışmanın en somut sonuç verdiği ataklardan sonuncusu 1981 yılında ortaya
çıkmış, 71 sayılı MGK kararıyla ülke 8 ‘büyük il’e ayrılarak bunlarda birer bölge valiliği kurulmuştur.
Yürürlüğe de giren kararname, sekiz ay sonra kaldırılmıştır. 1980 ve 1990’lı yıllar boyunca değişik
zamanlarda parçalı yasal değişiklikler, kimi zaman illerde valileri zayıflatmak il özel idarelerini
güçlendirmek, kimi zaman kalkınma ajansları ile alternatif bir yapı yaratmak biçiminde ortaya
çıkmıştır. 

Tasarı, bu yüzelli yıla uzanan tarihsel tartışmayı sürdürmektedir. Bulduğu çözüm yolu, 1984
yılında uygulamaya giren “büyükşehir belediyesi modeli”dir. Büyükşehir belediyesini 29 ile yayarak,
ama en önemlisi seçim ve yetki alanını il bütünü yaparak, il idaresini merkezden yönetim esasından
yerinden yönetim esasına kaydırmaktadır. 

Türkiye’de belediyeler meclis ağırlıklı değil, başkan ağırlıklı yapılardır. Valilik yönetimindeki
iller, Tasarı’da getirilen tüm ili kaplayan belediyeyle birlikte “Başkanlık” yönetimine geçirilmektedir.
Aynı güç kaydırma ilçelerde de gerçekleşmekte, kaymakamlar ile aynı alanda yetkilendirilmiş
“başkanlar” yaratılmaktadır. Bu değişiklik, illerin merkezden yönetim esasıyla yönetilmesi ilkesini,
yerinden yönetim esasına doğru kaydırmak anlamına gelir. 
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Genel olarak, yönetim ilkesi merkezden yönetim olan alanlara il adı verilirken, yönetim ilkesi
yerinden yönetim olan alanlara verilen ad “bölge”dir. Bu terimlerle ifade edilirse, Tasarı il yönetimini
bölge yönetimine dönüştürme çabası içindedir. 

Türkiye’nin siyasal yapısı üniter devlet esasına dayanmaktadır; bunun yönetsel yapı bakımından
zemini merkezden yönetim ilkesine dayanan il yönetimidir. İl yönetimini yerinden yönetim esasına
dayandırmak, siyasal olarak federal devlet yapılanmasını hedeflemeyi gerektirir. Böyle bir değişiklik,
ancak Anayasa değişikliği ile mümkün olabilecek türden işlerdendir. Dolayısıyla, Hükümet Tasarısı
Anayasa’nın üniter devlet ilkesi bakımından kabul edilemez. 

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin üniter yapısının günümüzde hem iç hem dış
koşullar bakımından vazgeçilemeyecek temel özelliklerden biri olduğu görüşündedir. Parti,
Programı’nda da belirttiği gibi, güçlü bir yerel yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi
gerektiğine inanmaktadır. Güçlü bir yerel yönetim sistemi, üniter yapıyı da güçlendirir. Ancak, “yerel
yönetimleri güçlendiriyoruz” diyerek devlet alt yapısını Başkanlık Sistemi’ne hazırlayacak idari
federalizm uygulamalarının da açık bir biçimde farkındadır. 

Bu Tasarı, siyasal iktidar yetkililerinin zaman zaman dile getirdikleri “Başkanlık Sistemi”nin
hazırlıklarından biri niteliğinde olmak üzere, Türk idari yapısını idari federalizm ilkesi çerçevesinde
kurmaya çalıştığı için kabul edilemez. 

2) Temsili Demokrasiyi Daraltmak
Çağımızda temsili demokratik mekanizmalar temel önemini sürdürmektedir. Bununla birlikte

çağdaş ülkeler, temsili demokrasinin sınırlılıklarını aşmak amacıyla katılımcı demokrasi ilkesi
çerçevesinde çeşitli mekanizmalar arayışı ve denemeleri içindedir. 

Tasarı ise, Cumhuriyet döneminde önemli ilerlemeler sağlanmış olan temsili demokrasinin
yerleşmiş yapısını ortadan kaldırmakta, bu alanı etkinlik – verimlilik gerekçesiyle daraltmaktadır.
Somut olarak söylenirse, Türkiye’de doğrudan halk tarafından seçilmiş olan yaklaşık 250.000
seçilmişler sayısını 200.000’e düşürmektedir. Oysa, Türkiye’ye benzer büyüklük sergileyen Fransa’da
bu sayı 500.000’in üzerindedir. 

Gerçekte seçilmişlerin etkinlik derecesi bakımından değerlendirilirse, köylerin muhtarlık haline
getirilmesi sayı üzerinde etki yaratmamakla birlikte yetki ve güç bakımından büyük bir erime
yaratmaktadır. Temsili demokrasinin seçilmişlerinden oluşan siyasal nüfus, sayısal gerilemeden çok
daha büyük bir miktarda gücü bakımından eritilmektedir. Vatandaşların tabandan hareket yeteneği
ortadan kaldırılmakta, Cumhuriyet döneminin Hükümet tarafından ‘elitist’ diye damgalanmaya
çalışılan genişletilmiş siyasal temsili sözde “verimlilik”e kurban edilmektedir. 

3)Geniş Ölçek Kimin İçin?
İllerin, belediye hizmetleri için uygun ölçek olmadığı açıktır. Bunu gösteren şey, Kocaeli’nin

3.500, Konya’nın Belçika’dan daha büyük 38.000 km2’lik yetki alanında çöp, su, kanalizasyon, yeşil
alan, vb. belediye hizmetlerinin ortak ölçek konusunda hiçbir ortaklıklarının olmamasıdır. O halde,
Tasarı neye dayanarak illeri belediye hizmetleri için en uygun ölçek olarak kabul etmiş olabilir? 

Köy ve beldelerde halkın seçimiyle gelen temsilcileri ortadan kaldıran, köyleri mahalleye
dönüştürerek bütünsel bir yaşam alanı olan köyleri ilçe belediyesi içinde eriten bu yaklaşım, ölçek
ekonomisine yalnızca yatırım – işletme iktisadı açısından bakmaktadır. Bu ölçüt, halkın yerel hizmet
ihtiyacını göz önünde bulundurmayı ihmal eder. 
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Küresel ekonominin dinamikleri, yabancı yatırımcıya ilişkin politikalar, sermaye şirketlerinin
yatırım arayışları ve bu geniş ölçek arayıcılarının köy ve belde halklarıyla yalnızca Türkiye’de değil
dünya genelinde görülen çatışmaları göz önünde bulundurulduğunda, geniş ölçek kurma arayışının
nedenleri görülür hale gelmektedir. Ülkemizde köy sınırları içindeki altın madenciliği, hibrit tohum
yetiştiriciliği serbestliği kazanmış küresel firmaların talepleri, Tapu Kanunu’nda yapılan değişikle
getirilen köy topraklarının yabancılara serbest satışı gibi gelişmelerle birlikte düşünüldüğünde, geniş
ölçeğin yerel halkın değil yatırımcı – işletmeci dünyanın ihtiyaçları ile ilgili olduğu ortaya
çıkmaktadır. 

Bu durumda, Tasarı’nın getirdiği yönetim modelinin güncel iktisat politikalarının zorlamasına
bağlı olduğu sonucuna varılabilir. Sorun, bu zorlama karşısında ülkenin doğal varlıkları ve yerel
halkın yararları doğrultusunda yönlendirilmesi çabası gösterilmemesindedir. Hükümetin ve ana
muhalefetin ortak görevi, tüm gelişmeleri yerel ve ulusal yarar doğrultusunda iş görür hale
getirmektir. Hükümet bu görevini ihmal etmiş, Tasarı ile ülkenin ve halkın genel yararını yönetme
mekanizmaları kurmayı ihmal etmiştir. Tasarı bu nedenle de desteklenemez. 

GENEL SONUÇ:
Cumhuriyet Halk Partisi, Tasarı’nın Anayasa’ya aykırı olması; hukuksal ve bilimsel gerekleri

karşılamaktan uzak bulunması; ülkemizin yönetim sorunlarını kangrene çevirecek olması; ve gerçekte
bir Tasarı değil Taslak olarak ham bir halde TBMM Başkanlığı’na sunulması nedenleriyle Hükümet
tarafından geri çekilmesini uygun görmektedir. 

Not: 
Tasarı, Mart 2012’de yapılması gereken yerel genel seçimleri 27 Ekim 2013 tarihine erkene

çekmeyi amaçlayan Anayasa değişikliği ile ilgili Hükümet önerisi ile birlikte gündeme gelmiştir.
Hükümet önerisi 12 Ekim 2012 günü TBMM tarafından referandumla kararlaştırılmak üzere
koşuluyla kabul görmüştür. Bu süreç, Tasarı’nın acele içinde görüştürülme nedenidir. Bu durum,
Tasarı’yı bir “seçim koşullarını etkileyerek değiştiren yasa” konumuna getirmektedir. Tasarı’nın geri
çekilmesi, bu güncel siyasal ortam ve özellik nedeniyle de gerekli görülmektedir. 

14 Ekim 2012
Birgül Ayman Güler

İzmir
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murat /

MUHALEFET ŞERHİ

13 Ýlde Yeni Büyükþehir Kurulmasý ve Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Tasarý
Ýçiþleri Komisyonu gündeminde ele alýnmýþ ve alt komisyonumuza havale edilmiþtir.

Tasarý ile;
- Ýl toplam nüfusu 750.000 olan bütün illere büyükþehir statüsü vermektedir.
- Büyükþehir olan illerde belediye sýnýrý ile il mülki sýnýrlarý ayný olarak düzenlenmektedir.
- Büyükþehir olan (toplam 29) illerde il özel idareleri kapatýlmaktadýr.
- Büyükþehir olan illerin tüm belde (1032) ve köylerinin (16082)’si tüzel kiþilikleri laðvedilerek

mahalle olarak baðlýlýklarýný düzenlemektedir.
- Kapatýlan beldelerin 1032’si büyükþehir içinde olduklarý için kapatýlmakta, 559’u ise nüfusu

2000’in altýnda olduðu için kapatýlmaktadýr.
- Büyükþehir sýnýrları içindeki bucaklar ve teþkilatý kaldýrýlmaktadýr.
Kanun Tasarýsýnda; usul ve þekil bütünlüðü olmayan birçok düzenleme yapýlmaktadýr.
A- USUL AÇISINDAN
Tasarý hazýrlanýrken Anayasaya aykýrýlýk söz konusudur. Tasarý Anayasa komisyonunda

Anayasaya aykýrýlýk açýsýndan ele alýnmalýdýr. TBMM Baþkanlýðý gelen tasarýyý Esas Komisyon
olarak Ýçiþleri Komisyonu’na, tali komisyon olarak da Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale etmiþtir.
Oysaki tasarýnýn mutlaka ve öncelikle Anayasa Komisyonu’na gönderilmesi gerekirdi. Anayasa’nýn
deðiþmezlik yasaðý kapsamýnda olan 3. Maddedeki “Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez
bir bütündür” hükmü ve idari teþkilatlanmaya iliþkin ilgili 123, 126 ve 127. Maddeler karþýsýnda,
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin üniter yapýsý bakýmýndan anayasaya uygunluðunun mutlaka ve
öncelikle Anayasa Komisyonu’nda ele alýnmasý ve deðerlendirilmesi gerekir.

TBMM Ýçtüzüðünün 38. Maddesine göre anayasaya aykýrýlýðýn esas komisyon tarafýndan
incelenip karara baðlanmasý mümkündür. Fakat bu yöndeki bir itirazýn uzman komisyon olan Anayasa
Komisyonu’nda ele alýnmasý yasa yapýmý sürecini doðru iþletmek adýna bir zorunluluktur. Tasarýnýn
Anayasa Komisyonu’na en azýndan tali komisyon olarak sevki gerekir.

TBMM Ýçtüzüðünün 73. Maddesinin 3. Fýkrasýnda, “Baþkan, gelen tasarýlarý ilgili komisyonlara
doðrudan doðruya havale eder ve bunu tutanak dergisine ve ilan tahtasýna yazdýrýr”, 4. ve son
fýkrasýnda ise “Bu havaleye bir milletvekili itiraz etmek isterse oturumun baþýnda söz alýr”
denmektedir. Bu yöndeki itirazlar dikkate alýnmamýþtýr.

Tasarýnýn birçok hükmünde mali hususlarýn düzenlendiði ve özellikle yeni kurulan yatýrým izleme
ve koordinasyon baþkanlýðý, büyükþehirler ve ilçelerin söz konusu olduðu, ayrýca 6000’e yakýn kadro
ihdasýnýn varlýðý bu tasarýnýn TBMM Plan Bütçe Komisyonunun deðerlendirmesinden kaçýrýlarak
Ýçiþleri Komisyonuna getirilmesi hukuk devleti, dürüstlük ve adalet anlayýþý ile izahý güç bir yaklaþýmdýr.

B- ÞEKÝL AÇISINDAN
Tasarý mevzuat hazýrlama kurallarýna uygun hazýrlanmamýþtýr. Hem 7 maddeye konulan 140

kadar fýkra, hem de 5018/14 gereði düzenleyici etki analizi yapýlmadan gündeme alýnmýþ olmasý hem
de kamu kuruluþlarýnýn görüþlerinin alýnmadan gizleyerek, düþünce üretilmesi ve deðerlendirme
yapýlmasýna fýrsat verilmeden Meclise getirilmiþ olmasý bu Meclisin þahsýna ve mesaisine yapýlmýþ
haksýzlýk ve hakarettir. Tasarýnýn her yönüyle ele alýnýp mahzurlarýnýn, hukuki hata ve eksikliklerinin
tespit edilip incelenmesi ve düzeltilmesi hazýrlayanlara saygý uyandýracaðý gibi müzakere edenlere
de ýþýk tutacaktýr.
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C- ESAS AÇISINDAN
1- Tasarý bir bütün olarak ele alýndýðýnda Türkiye Cumhuriyeti vatandaþlarýný, vatandaþlýk

hukuku bakýmýndan iki farklý statüye tabi tutmaktadýr. Büyükþehir belediyesi olan illerde yaþayan
ayrý bir idari teþkilatlanmaya tabi statüde, büyükþehir belediyesi dýþýnda kalan illerde yaþayanlar ise
ayrý bir idari teþkilatlanmaya tabi statüde yer alacaktýr.

Farklý statülerde yaþayacak vatandaþlar, büyükþehir belediyesi olan illerdeki vatandaþlar sadece
büyükþehir belediyesi kanuna tabi, olmayan illerde yaþayanlar ise il özel idaresi, belediye ve köy
kanunlarýna tabi olarak yaþayacaklardýr. Bu öncelikle Anayasanýn 10. maddesinin 1. fýkrasýnda
zikredilen “kanun önünde eþitlik” ilkesine ve ayný maddenin son fýkrasýnda zikredilen “herkes,
dil, ýrk, cinsiyet, siyasi düþünce, felsefi inanç, din, mezhep vb. sebeplerle ayrým gözetilmeksizin
kanun önünde eþittir” ilkesine aykýrýlýk teþkil eder.

2- Büyükþehir belediye sýnýrlarýnýn il mülki sýnýrý olarak belirlenmesi ve bu illerde il özel
idarelerinin ve köylerinin kamu tüzel kiþiliðinin kaldýrýlmasý Anayasanýn; “123. maddesinin
1. fýkrasýndaki Ýdare, kuruluþ ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir” hükmüne ve
127. maddesinin 1. fýkrasýnda düzenlenen “Mahalli idareler; il, belediye veya köy halkýnýn mahalli
müþterek ihtiyaçlarýný karþýlamak üzere kuruluþ esaslarý kanunla belirtilen ve karar organlarý,
gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafýndan seçilerek oluþturulan kamu tüzel kiþileridir”
Hükümlerine açýkça aykýrýlýk teþkil etmektedir.

İl özel idaresi, belediye ve köy kamu tüzel kiþilikleri anayasa ile öngörülmüþtür yasa ile
kaldýrýlmaz. Oysaki tasarý, il özel idarelerinin kamu tüzelkiþiliðini kaldýrmaktadýr ve bu yönüyle
anayasanýn amir hükmüne aykýrýdýr. Tasarý köy kamu tüzel kiþiliklerini ise kamu tüzel kiþiliði
olmayan mahallelere dönüþtürmektedir. Bir köy kamu tüzel kiþiliðinin varlýðýna kanunla son verebilir
ancak kamu tüzel kiþiliðini ortadan kaldýracak bir statü dönüþümüne tabi tutulamaz.

3- Anayasanýn 123. maddesinin 2. fýkrasý “Ýdarenin kuruluþu ve görevleri, merkezden yönetim
ve yerinden yönetim esaslarýna dayanýr.” Hükmünü amirdir. Tasarý 29 Büyükþehir kurulan ilde bir
denge içerisinde tesis edilmiþ merkezi idare-mahalli idare iliþkisini ve bu baðlamda idarenin
bütünlüðü ilkesini ihlal etmektedir.

Anayasaya göre merkezi idare illere ve diðer kademeli bölümlere ayrýlmakta iken mahalli
idareler il, belediye ve köylere ayrýlmaktadýr. Yine Anayasa’ya göre bu iki yönetim esaslarý arasýnda
bütünlüðü saðlayacak araç idari vesayettir. Tasarýda yer alan düzenleme ile sözü edilen iller açýsýndan
idari bütünlüðü saðlayacak vesayetin ortadan kaldýrýldýðý görülmektedir.

4- Orman, orman köyleri ve orman köylüsünün anayasal güvence altýnda iken, büyükþehir
belediyesi olan illerde hem bu köy varlýklarýna son vermekte, hem de ormanlarla ilgili imar
uygulamalarýna sadece büyükþehir belediyeleri tarafýndan yapýlmasýna olanak tanýmaktadýr. Bu
yönüyle de merkezi idarenin ormanlarý, orman köylerini ve orman köylüsünü koruma iþlevi ortadan
kaldýrýlmaktadýr.

5- Köy kanunu ile ilgili en önemli hususlar olan mera, yayla ve otlak gibi ortak alanlarýn
akýbetleri büyük bir belirsizliðe sürüklenmektedir. Bu ortak alanlarda büyükþehir belediyelerine imar
uygulamalarý yapma yetkisi verilmektedir. Bu da vatandaþlarýn kanun önünde eþitlik ilkesine ve
hukuk güvenliði ilkesine aykýrýlýk teþkil etmektedir.

D) GENEL OLARAK
Yine AKP Hükümetinin yürürlüðe koymaya çalýþacaðý yeni yönetim modelinde sosyal, siyasal,

ekonomik ve hukuki birçok sorun ortaya çýkmasý kaçýnýlmazdýr. Bunlar sýrayla þöyledir;
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1- Kurgulanan büyükþehir belediyeleri yapýsýnda Valilikler, Kaymakamlýklar, İI özel idareleri ve
KHGB gibi kýrsal alana hizmet sunan ana yapýlar devre dýþý kalacak ve hizmet sunumunda büyükþehir
belediyeleri tek yetkili otorite haline gelecektir. Oysaki yeni büyükþehir olacak 13 þehirden bir
kýsmýnýn yeni büyükþehir sýnýrlarý mevcut sýnýrlarýnýn yaklaþýk 30 katýna varacak þekilde büyüyecek
ve hizmet etkinliðinde çok önemli sorunlar ortaya çýkacaktýr. Kocaeli ve Ýstanbul gibi toprak
bakýmýndan Türkiye’nin iki küçük ilindeki uygulamanýn diðer büyükþehirlerde uygulanmasý mümkün
deðildir. Kocaeli ve Ýstanbul’da Valilikler merkez alýndýðýnda ise söz konusu mesafe yaklaþýk 200 km
civarýndadýr. Ayrýca Kocaeli’nde kilometrekareye 444 kiþi, Ýstanbul’da 2.368 kiþi düþmesine karþýn;
Konya ve Muðla’da ise bu rakam 50-60 kiþi civarýndadýr. Tüm bu nedenlerle tasarý kanunlaþýrsa, il
merkezleri cazibe merkezi haline gelecek, nüfus doðal olarak bu merkezlerde toplanacak, merkezden
uzaklaþtýkça mahrumiyet ve maðduriyetler artacaktýr.

2- Ülke genelindeki nüfusu 2.000’den az belde belediyeleri hariç olmak üzere tasarýyla
1.023 belde ve 9.652’si orman köyü olmak üzere 16.082 köy mahalle statüsüne geçecektir. Mevcut
sistemde belde ve köy olan yerleþim yerleri mahalleye dönüþerek belediye sýnýrlarýn dâhil edildiðinde,
kýrsal kesimde yaþayan vatandaþlarýmýz hizmet alamamalarýnýn yaný sýra mevcut ilgili yasalardan
kaynaklanan birçok mali külfete de katlanmak zorunda kalacaklardýr. Bu durumda belde
belediyelerinden yerinde ve hýzlý hizmet almaya alýþmýþ vatandaþlarýmýz ile köy statüsünde yaþamýný
idame ettiren vatandaþlarýmýz, yerinde yönetimin avantajlarýný kaybedecek, daha geç ve zamanla
daha pahalý hizmet alacaktýr. Belde ve köylerde yaþayan vatandaþlarýmýz, elektrik faturalarýný zamlý
ödeyecek, yüzde yüz artýrýmlý emlak vergisi ödemeyle karþý karþýya kalacak, çok pahalý su
kullanmakla yüz yüze gelecek, imar konusunda büyükþehir statüsüne tabi olacaklarý için
vatandaþýmýzýn taþ taþ üstüne koymasý zorlaþacak, kýrsal alandaki vatandaþýmýz imar ruhsatý ve imar
harçlarý gibi daha önce muhatap olmadýðý birçok mali yükümlülükle yüz yüze gelecektir. Büyükþehir
belediyesi sýnýrlarýnda ikamet eden vatandaþýmýzla, ücra bir köydeki vatandaþ, nimeti deðil ancak
külfeti eþit paylaþacaktýr. Tasarýda 10 yýllýk bir geçiþ süresi öngörülmüþse de, nihayetinde vergiler ve
hizmet bedelleri eþitlenecektir.

3- Köylerde yaþayan vatandaþlarýmýzýn temel geçim kaynaðýnýn tarým ve hayvancýlýk olduðu
düþünüldüðünde, Belediye Kanunu ve Umumi Hýfzýssýhha Kanunu gibi yasalarýn emredici hükümleri
karþýsýnda hayvancýlýk yapýlmasý, ahýr gibi ihtiyaca yönelik yapýlarýn yapýlmasý gibi temel geçim
faaliyetleri muhtelif cezalara konu edilecek ve vatandaþ geçimini sürdürmekte büyük sýkýntýlarla
karþýlaþacaktýr. Böylece köylerimizde tarým ve hayvancýlýk yapýlamaz hale gelecektir. ÝSKÝ sulama
ve hayvanlar için kullanýlan yeraltý sularýna sayaç takmaktadýr. Tarým alanlarý, yapýlaþma baskýsý
altýnda olacak, imar rantý tarým gelirlerinden daha yüksek ve cazip olacaðýndan tarým arazileri göz
göre göre imar rantýna kurban edilecektir. Alt Komisyonda Umumi Hýfzýssýhha Kanununun 246.
Maddesi açýsýndan köylerde yaþayan vatandaþlar için bir istisna getirilmiþ olsa da bu durumundan
ayný Büyükþehir belediyesi sýnýrlarý içinde yaþayan vatandaþlarýn bir bölümüne bu kanun hükmünün
uygulanmasý bir kýsmýnda uygulanmamasý gibi eþitliðe aykýrý bir sonuç doðuracaktýr.

4- Büyükþehir Kanun tasarýsýyla getirilmek istenen idari yapý, Osmanlýdan Cumhuriyete,
olgunlaþmasý uzun yýllar alan mevcut idari yapýnýn kökten deðiþtirilmesi anlamýna gelmektedir. Bu
tasarýnýn uygulanmasýyla, 29 ilimizde modern beylikler dönemi baþlamýþ olacaktýr. Bir adým
sonrasýnda tüm illerimizde uygulanacak olan bütün þehir projesinin daha sonraki adýmýnýn eyalet
sistemi olmasý ihtimali söz konusudur. Kamuoyunda mevcut 26 adet Kalkýnma Ajansýnýn da buna alt
yapý olmak üzere oluþturulduðu kanaati yaygýnlýðý göz ardý edilmemelidir.
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5- Tasarý, Avrupa Birliði sürecinde, mevzuatýný Avrupa Birliðine göre düzenleyen, yerel
yönetimler konusunda Avrupa Birliði ile eþgüdüm içinde çalýþan ve bu çerçevede (bazý maddelerine
çekince koymakla beraber) imzaladýðýmýz Yerel Yönetimler Özerklik Þartýnýn subsidiarity ve
proximity ilkelerine ve taahhüt olarak verdiðimiz Ulusal Programdaki hususlara da aykýrýdýr. Yerel
Yönetimler Özerklik Þartýnda hizmetin en yakýn idare tarafýndan verilmesi ve vatandaþýn yönetilmesi
deðil, yönetime katýlmasý ilkelerine aykýrý olarak hem köy ve belde tüzel kiþiliklerinin kapatýlmasý
ve Büyükþehirlere dâhil edilmesi suretiyle vatandaþýn yönetimden uzaklaþmasý hem de hizmeti veren
birimin vatandaþtan uzaklaþmasý durumunu ortaya çýkarmaktadýr. Bu özellikleriyle de Ulusal
Programda verdiðimiz taahhütlere ve bu ilkelere aykýrýlýk teþkil etmektedir.

6- Türkiye Cumhuriyet Devleti konjonktürel olarak yaklaþýk 30 yýldýr bölücü terör baskýsý altýnda
maddi ve manevi birçok zarara uðramýþ milli birliði, devlet bekasý ve toprak bütünlüðü konusunda
zihinlerde endiþelerin yoðun olduðu bir dönem yaþamaktadýr. Özellikle son 10 yýldýr tek baþýna iktidar
olarak devleti yöneten AKP döneminde zihinlerde oluþan endiþelerin yüksek seviyelere ulaþtýðýný
söylemek mümkündür. Ayrýca kamuoyuna yansýyan ve iktidar partisi tarafýndan da yalanlanmayan
bazý bilgi ve belgelere göre, terör örgütüyle yapýlan müzakerelerde varýlan mutabakat, terör örgütünün
imarlýdaki katil liderinden alýnan yol haritasý ve iktidar partisinin genel baþkanýnýn hazýrlamýþ olduðu
kürt raporundaki önerileri, Baþbakan olduktan sonraki dönemde yazýlý ve görsel basýnda vermiþ
olduðu mülakatlardaki ifadeleri, ülkemizin bulunduðu coðrafya için düzenlenen büyük Ortadoðu
projesinde sýnýr deðiþtirilecek devletlerarasýnda Türkiye Cumhuriyetinin de bulunduðu iddialarý ve
coðrafyamýzdaki siyasi geliþmeler bu tasarýyla doðrudan ilgilidir.

Ýktidar partisinin genel baþkaný birçok defa kamuoyu önünde baþkanlýk sistemine geçilmesi
gerektiðini bu sistemin gereði olarak yönetsel yapýmýzýn da eyalet sistemi þekline dönüþtürülmesinin
gerekliliðini ifade etmiþtir. Bu çerçevede uzun zamandan bu yana Baþbakanýn kullandýðý demokratik
Cumhuriyet, güçlendirilmiþ, yerel yönetimler, eyalet sistemi bölgesel yönetimler kavramlarý terör
örgütünün lideri, dað kadrolarý, siyasi uzantýlarý tarafýndan da kullanýlmaktadýr.

Özellikle terör örgütünün ve siyasi uzantýlarýnýn demokratik özerklik hedefleri bu tasarýyla ortaya
çýkacak olan merkezi idare aleyhine güçlenmiþ Büyükþehir belediyelerinin, iyice pasif býrakýlmýþ
valinin sistem dýþýna çekilivermesiyle bölgesel yönetim veya federatif yapýnýn esasý olacaðý aþikârdýr.
Bu çerçevede üniter yapýnýn mesnet olduðu Türkiye Cumhuriyeti Devletinin önce güçlü yerel idareler
sonra bölgesel yönetimler ve özerk federatif yapý aþamalarýnýn sonunda geleceði nokta malumdur.

Bu noktada tasarýnýn geri çekilmesi, anayasal hükümlerin esas alýnarak ve toplumun tüm
kesimleri ile kamu kurum ve kuruluþlarýnýn görüþlerinin dâhil edildiði bir süreçten sonra TBMM’ye
gönderilmesi gerekmektedir.

Sonuç itibariyle bu kanun tasarýsýnýn hukuka açýk aykýrýlýkla birlikte siyasal sebeplerden dolayý
da yanlýþ olduðuna inandýðým gerekçesiyle muhalif olduðumu ve karþý oy kullanacaðýmý bilgilerinize
sunarým.

Hasan Hüseyin Türkoğlu
Osmaniye

– 62 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 338)

murat /



ALT KOMİSYON METNİ

ONÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİÜÇ İLÇE KURULMASI İLE 
BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

Büyükşehir belediyesi kurulması ve sınırlarının belirlenmesi 
MADDE 1- (1) Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin,

Muğla, Tekirdağ, Trabzon,  Şanlıurfa ve Van illerinde, sınırları il mülki sınırları olmak üzere aynı adla
büyükşehir belediyesi kurulmuş ve bu illerin il belediyeleri büyükşehir belediyesine
dönüştürülmüştür. 

(2) Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri,
Konya, Mersin, Sakarya ve Samsun büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülki sınırlarıdır. 

(3) Birinci ve ikinci fıkrada sayılan illere bağlı ilçelerin mülki sınırları içerisinde yer alan köy
ve belde belediyelerinin tüzel kişiliği kaldırılmış, köyler mahalle olarak, belediyeler ise mahalleleriyle
birlikte bağlı bulundukları ilçenin belediyesine katılmıştır. 

(4)  İstanbul ve Kocaeli il mülki sınırları içerisinde bulunan köylerin tüzel kişiliği kaldırılarak
bağlı bulundukları ilçe belediyesine mahalle olarak katılmıştır. 

(5) Birinci, ikinci ve dördüncü fıkrada sayılan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği
kaldırılmıştır.  

(6) Birinci ve ikinci fıkrada sayılan illerin bucakları ve bucak teşkilatları kaldırılmıştır.  
İlçe kurulması ve sınırlarının belirlenmesi
MADDE 2- (1) Aydın ilinde, Aydın Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere, Aydın

Merkez ilçe sınırları içerisindeki köyler ile belediyelerden oluşan Efeler adıyla ilçe ve aynı adla
belediye kurulmuştur.

(2) Balıkesir ilinde, ekli (1) sayılı listede belirtilen Balıkesir Belediyesinin mahalleleri merkez
olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerden oluşan Karesi adıyla ilçe ve aynı adla
belediye kurulmuştur. 

(3) Balıkesir ilinde, ekli (2) sayılı listede belirtilen Balıkesir Belediyesinin mahalleleri merkez
olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyeden oluşan Altıeylül adıyla ilçe ve aynı adla
belediye kurulmuştur. 

(4) Denizli ilinde, ekli (3) sayılı listede belirtilen Denizli Belediyesinin mahalleleri merkez
olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerden oluşan Merkezefendi ilçesi ve aynı adla
belediye kurulmuştur.

(5) Denizli ilinde, ekli (4) sayılı listede belirtilen köyler ve belediyeler  ile aynı listede yer alan
Denizli Belediyesinin mahalleleri Akköy ilçesi sınırlarına dahil edilerek Akköy Belediyesine
katılmıştır. Akköy ilçesinin merkezi aynı listede belirtilen Denizli Belediyesinin mahalleleri olarak,
ilçenin ismi ise Pamukkale olarak değiştirilmiştir.

(6) Hatay ilinde, ekli (5) sayılı listede belirtilen Antakya Belediyesinin mahalleleri merkez olmak
üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerden oluşan Antakya ilçesi ve aynı adla belediye
kurulmuştur.
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(7) Hatay ilinde, ekli (6) sayılı listede belirtilen Antakya Belediyesinin mahalleleri merkez olmak
üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerden oluşan Defne ilçesi ve aynı adla belediye
kurulmuştur. 

(8) Hatay ilinde, Merkez ilçe Şenköy bucağına bağlı Sofular ve Hanyolu köyleri Altınözü
ilçesine bağlanmıştır.

(9) Hatay ilinde, ekli (7) sayılı listede yer alan köyler ve belediye Yayladağı ilçesine bağlanmıştır. 
(10) Hatay ilinde, Arsuz Belediyesi merkez olmak üzere, ekli (8) sayılı listede gösterilen köyler

ve belediyelerden oluşan Arsuz ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur. 
(11) Malatya ilinde, ekli (9) sayılı listede belirtilen köyler ve belediyeler ile aynı listede yer alan

Malatya Belediyesinin mahalleleri, Yeşilyurt İlçe Belediyesine katılmıştır. Yeşilyurt ilçesinin merkezi,
Malatya Belediyesinden Yeşilyurt ilçesine katılan mahalleler olarak değiştirilmiştir.

(12) Malatya ilinde, ekli (10) sayılı listede belirtilen köyler ve belediyeler ile aynı listede yer alan
Malatya Belediyesinin mahalleleri, Battalgazi İlçe Belediyesine katılmıştır. Battalgazi ilçesinin
merkezi, Malatya Belediyesinden Battalgazi ilçesine katılan mahalleler olarak değiştirilmiştir.

(13) Manisa ilinde, ekli (11) sayılı listede belirtilen Manisa Belediyesinin mahalleleri merkez
olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerden oluşan Şehzadeler ilçesi ve aynı adla
belediye kurulmuştur.

(14) Manisa ilinde, ekli (12) sayılı listede belirtilen Manisa Belediyesinin mahalleleri merkez
olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerden oluşan Yunusemre ilçesi ve aynı adla
belediye kurulmuştur.

(15) Manisa ilinde, ekli (13) sayılı listede yer alan köyler ve belediye Köprübaşı ilçesine
bağlanmıştır.

(16) Kahramanmaraş ilinde, ekli (14) sayılı listede belirtilen Kahramanmaraş Belediyesinin
mahalleleri merkez olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyeden oluşan Dulkadiroğlu
ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(17) Kahramanmaraş ilinde, ekli (15) sayılı listede belirtilen Kahramanmaraş Belediyesinin
mahalleleri merkez olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerden oluşan Onikişubat
ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(18) Kahramanmaraş ilinde Pazarcık ilçesine bağlı Kelebişler, Bayramgazi ve Cennetpınarı
köyleri Türkoğlu ilçesine bağlanmıştır.

(19) Mardin ilinde, Mardin Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere Mardin Merkez ilçe
sınırları içerisindeki köyler ile belediyelerden oluşan Artuklu ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(20) Mardin ilinde, Kızıltepe ilçesine bağlı Gökçe Belediyesi Merkez ilçeye bağlanmıştır.
(21) Muğla ilinde, Muğla Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere,  Muğla Merkez ilçe

sınırları içerisindeki köyler ile belediyelerden oluşan Menteşe ilçesi ve aynı adla belediye
kurulmuştur.

(22) Muğla ilinde,  Kemer Belediyesi merkez olmak üzere, ekli (16) sayılı listede belirtilen
köyler ve belediyelerden oluşan Seydikemer ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(23) Tekirdağ ilinde, Tekirdağ Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere,  Tekirdağ Merkez
ilçe sınırları içerisindeki köyler ile belediyelerden oluşan Süleymanpaşa ilçesi ve aynı adla belediye
kurulmuştur.
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(24) Tekirdağ ilinde Kapaklı Belediyesi merkez olmak üzere ekli (17) sayılı listede yer alan
köyler ve belediyeden oluşan Kapaklı ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur. 

(25) Tekirdağ ilinde Marmaracık Belediyesi merkez olmak üzere ekli (18) sayılı listede yer alan
mahalle, köyler ve belediyelerden oluşan Ergene ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur. 

(26) Trabzon ilinde, Trabzon Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere,  Trabzon Merkez
ilçe sınırları içerisindeki köyler ile belediyelerden oluşan Yavuzselim ilçesi ve aynı adla belediye
kurulmuştur.

(27) Şanlıurfa ilinde, ekli (19) sayılı listede belirtilen Şanlıurfa Belediyesinin mahalleleri merkez
olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyeden oluşan Eyyübiye ilçesi ve aynı adla belediye
kurulmuştur. 

(28) Şanlıurfa ilinde, ekli (20) sayılı listede belirtilen Şanlıurfa Belediyesinin mahalleleri merkez
olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerden oluşan Haliliye ilçesi ve aynı adla belediye
kurulmuştur.

(29) Şanlıurfa ilinde, Karaköprü Belediyesi merkez olmak üzere ekli (21) sayılı listede belirtilen
Şanlıurfa Belediyesinin mahallesi ile aynı listede yer alan köylerden oluşan Karaköprü ilçesi ve aynı
adla belediye kurulmuştur.

(30) Van ilinde, ekli (22) sayılı listede belirtilen Van Belediyesinin mahalleleri merkez olmak
üzere, aynı listede yer alan köylerden oluşan Tuşba ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(31) Van ilinde, ekli (23) sayılı listede belirtilen Van Belediyesinin mahalleleri merkez olmak
üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerden oluşan İpekyolu ilçesi ve aynı adla belediye
kurulmuştur.

(32) Van ilinde, ekli (24)  sayılı listede belirtilen Van Merkez ilçeye bağlı köyler ile mahalleler
Edremit ilçe sınırına dâhil edilerek Edremit Belediyesine katılmıştır.

(33) Van ili Merkez ilçesinde, Şabaniye Mahallesinin, İpekyolu Bulvarından başlayan Şabaniye
Caddesinin, Doğu ve Hacıbekir Caddelerinin birleşme noktasına kadar olan kuzey kesimi, Cevdetpaşa
Mahallesi ile birleştirilmiştir. 

(34) Van ili Merkez ilçesinde, Hacıbekir mahallesinin Doğu Caddesinin girişinden Mezbaha
Deresi Gülüstan Sokak bitiş noktasına kadar olan kısmı Şabaniye Mahallesi ile birleştirilmiştir.

Çeşitli hükümler

MADDE 3- (1) İlçe belediyeleri veya ilçe belediyelerinin talep etmeleri halinde büyükşehir
belediyeleri bu Kanuna göre tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüşen köylerde yapılacak ticari
amaç taşımayan yapılar için yürürlükteki imar mevzuatı doğrultusunda yörenin geleneksel, kültürel
ve mimari özelliklerine uygun tip mimari projeler yapar veya yaptırır. Tip mimari projenin
uygulanacağı alan sınırını belirlemeye ilgili ilçe belediyesi yetkilidir. Tip mimari projeler
doğrultusunda ilgili belediyesince gerekli mühendislik projeleri yapılır ya da yaptırılır. Bu projeler
ilgili belediyesince başvuru sahiplerine ücretsiz verilir ve uygulaması denetlenir. Yapılacak inşaatlarda
tip projeler dışında özel proje uygulanmak istenmesi durumunda bu projeler yürürlükteki mevzuat
uyarınca ilçe belediyesi tarafından onaylanır. 
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(2)  Mevzuatla il özel idarelerine yapılan atıflar bu Kanun kapsamında tüzel kişiliği kaldırılan
il özel idareleri için ilgisine göre bakanlıklara, bakanlıkların bağlı veya ilgili kuruluşları ile bunların
taşra teşkilatına, Hazineye, valiliklere, büyükşehir belediyelerine ve bağlı kuruluşlarına veya ilçe
belediyelerine yapılmış sayılır.  Tüzel kişiliği kaldırılan il özel idarelerine 22/2/2005 tarihli ve 5302
sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve diğer mevzuatla verilmiş olan yetki, görev ve sorumluluklar ilgisine
göre bu kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılır ve yerine getirilir. Söz konusu il özel idarelerinin
mahkemelerde süren davaları ile il özel idaresi olarak faaliyet gösterdikleri dönem ve yapılan
işlemlere ilişkin olarak açılacak davalarda muhatap, devir işleminin yapıldığı ilgili kurum ve
kuruluştur. 

(3) Bu Kanun ile tüzel kişiliği kaldırılan köylerde görev yapan geçici ve gönüllü köy korucuları
halen görev yaptıkları yerlerde görev yapmaya devam ederler. Bunlar 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı
Köy Kanunu ve diğer mevzuatta kendileri için öngörülen haklardan aynı şekilde yararlanmaya devam
ederler. Bu yerler için ihtiyaç olması halinde aynı usulle yeni görevlendirmeler yapılabilir.  

(4) Bu Kanunun uygulanması ile ilgili tereddütleri gidermeye, düzenleyici ve yönlendirici
işlemler yapmaya İçişleri Bakanlığı yetkilidir.

(5) 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununa göre verilen I (a) grubu maden ruhsatı ile
3/6/2007 tarihli ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa göre verilen
Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular ruhsatına ilişkin yetki ve görevler, il özel idarelerinin
tüzel kişiliğinin kaldırıldığı illerde valiliklerce yürütülür.

(6) 3213 sayılı Kanuna göre maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı ruhsat sahasındaki
tesisler için işyeri açma ve çalışma ruhsatına ilişkin yetki ve görevler, il özel idarelerinin tüzel
kişiliğinin kaldırıldığı illerde valiliklerce yürütülür.

(7) 3213 sayılı Kanuna göre verilen maden ruhsatları için il özel idareleri ve köylere hizmet
götürme birliklerine verilen Devlet hakkı, I (a) grubu madenler için alınan harçlar ile 5686 sayılı
Kanuna göre verilen idare payına ilişkin gelirler ve harçlar, madenin bulunduğu bölgeyle sınırlı olarak
altyapı yatırımlarında kullanılmak üzere ilgili ilçe belediye hesabına yatırılır.

(8) 3213 sayılı Kanuna göre yapılan I (a) grubu maden ihaleleri ve 5686 sayılı Kanun gereğince
valiliklerce yapılan ihalelerden elde edilen gelirler, idari para cezaları ve teminat iratları, büyükşehir
belediyesi ve ihalenin yapıldığı bölgedeki ilçe belediyesine eşit oranda aktarılır.

Değiştirilen hükümler

MADDE 4- (1) 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 3 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (d) bendi yürürlükten
kaldırılmıştır. 

“a) Büyükşehir belediyesi: Sınırları il mülki sınırı olan ve sınırları içerisindeki ilçe belediyeleri
arasında koordinasyonu sağlayan; idarî ve malî özerkliğe sahip olarak kanunlarla verilen görev ve
sorumlulukları yerine getiren, yetkileri kullanan; karar organı seçmenler tarafından seçilerek
oluşturulan kamu tüzel kişisini,”

(2) 5216 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4- Toplam nüfusu 750.000’den fazla olan illerin il belediyeleri kanunla büyükşehir
belediyesine dönüştürülebilir.”  
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(3) 5216 sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 5- Büyükşehir belediyelerinin sınırları, il mülki sınırlarıdır. 
İlçe belediyelerinin sınırları, bu ilçelerin mülki sınırlarıdır.” 
(4) 5216 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
(5) 5216 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin başlığı “Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve

sorumlulukları” şeklinde değiştirilmiştir.
(6) 5216 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci ve üçüncü, 8 inci maddesinin birinci, 9 uncu

maddesinin birinci, 11 inci maddesinin birinci, 12 nci maddesinin üçüncü, 14 üncü maddesinin son,
17 nci maddesinin ikinci, 23 üncü maddesinin birinci ve son, 25 inci maddesinin birinci, üçüncü ve
dördüncü, 27 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkralarındaki “ve ilk kademe” ibaresi ile 7 nci
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki “ve mücavir alan” ibaresi, 23 üncü maddesinin son, 27 nci
maddesinin dördüncü fıkrasındaki “veya ilk kademe” ibaresi, 24 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki
“, ilk kademe” ibaresi, 27 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Yeni kurulan” ibaresi madde
metinlerinden çıkarılmıştır. 

(7) 5216 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. 

“g) Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar,
meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu yolların temizliği
ve karla mücadele çalışmalarını yürütmek; kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi
bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve
ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki
binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek.”

(8) 5216 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendindeki “amatör spor
kulüplerine” ibaresinden sonra gelmek üzere “nakdi yardım yapmak,” ibaresi, aynı bentteki “derece
alan sporculara” ibaresinden sonra gelmek üzere “, teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere” ibaresi
eklenmiştir. 

(9) 5216 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (n) bendindeki “Gerektiğinde”
ibaresinden sonra gelmek üzere “mabetler ile” ibaresi eklenmiştir. 

(10) 5216 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (z) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş,  üçüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. 

“z) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etme
ve yıkım konusunda ilçe belediyelerinin talepleri halinde her türlü desteği sağlamak.”

“f) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek
ve yıkmak.”

(11) 5216 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. 

“Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (l), (s), (t) bentlerindeki görevleri ile temizlik hizmetleri
ve adres ve numaralandırmaya ilişkin görevlerini belediye meclisi kararı ile ilçe belediyelerine
devredebilir, birlikte yapabilirler.”

(12) 5216 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendindeki “beceri kursları
açmak;” ibaresinden sonra gelmek üzere “mabetler ile” ibaresi eklenmiştir. 
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(13) 5216 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendine aşağıdaki cümle
eklenmiştir. 

“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının uygun görüşü ile elektronik haberleşme
altyapısını yapmak.”

(14) 5216 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin başlığı “Büyükşehir belediyesi ve ilçe
belediyelerinin yetkileri ve imtiyazları” olarak değiştirilmiş ve maddede yer alan “, ilçe ve ilk
kademe” ibaresi  “ve ilçe” olarak değiştirilmiştir. 

(15) 5216 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “büyükşehir
kapsamındaki ilçe ve ilk kademe” ibaresi “ilçe” şeklinde değiştirilmiştir. 

(16) 5216 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

(17) 5216 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “, ilçe ve ilk kademe”
ibaresi “ve ilçe” şeklinde değiştirilmiştir. 

(18) 5216 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Büyükşehir, ilçe ve ilk
kademe” ibaresi “Büyükşehir ve ilçe” şeklinde değiştirilmiştir.

(19) 5216 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “büyükşehir”
ibaresinden sonra gelen “, büyükşehir ilçe ve ilk kademe” ibaresi “ve ilçe” şeklinde değiştirilmiştir. 

(20) 5216 sayılı Kanunun 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet
ve hizmette bulunabilirler.”

(21) 5216 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık
hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla, büyükşehir belediye başkanı ya da
görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile
ulaşımla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde
üst kuruluşun ulaşımla ilgili en çok üyeye sahip odasının) temsilcilerinin katılacağı ulaşım
koordinasyon merkezi kurulur. İlçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların
görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Gündemdeki konularla ilgili olarak
ayrıca üye olmayan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan
yerlerde üst kuruluşun ulaşımla ilgili en çok üyeye sahip odasının) temsilcileri de davet edilerek
görüşleri alınır.”

(22) 5216 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının Anayasa Mahkemesi tarafından
iptal edilen (n) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

“n) Bu Kanunda büyükşehir belediyesine verilen görevlerle sınırlı olarak, yurt içi ve yurt dışı
kamu ve özel kuruluşlar ve sivil toplum örgütleriyle birlikte yapılan ortak hizmetler ve diğer proje
giderleri.” 

(23) 5216 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

“Ancak bu yerlerin belediye şirketlerince üçüncü kişilere devri 2886 sayılı Kanun hükümlerine
tabidir.”
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(24) 5216 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı
maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Büyükşehir kapsamındaki belediyeler arasında hizmetlerin yerine getirilmesi bakımından uyum
ve koordinasyon, büyükşehir belediyesi tarafından sağlanır. Büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri
veya ilçe belediyelerinin kendi aralarında hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili ihtilaf çıkması durumunda,
büyükşehir belediye meclisi yönlendirici ve düzenleyici kararlar almaya yetkilidir.” 

“İmar mevzuatı uyarınca belediyelerin otoparkla ilgili olarak elde ettikleri gelirler büyükşehir
belediyesine aktarılır. Büyükşehir belediyeleri bu geliri tasdikli plan ve beş yıllık imar programına
göre hazırlanan kamulaştırma projesi karşılığında otopark tesisi için gerekli arsa alımları ile bölge ve
genel otoparkların inşasında kullanır. Bu gelirler bu fıkrada belirtilen amaç dışında kullanılamaz.” 

(25) 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasına
aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Belediye sınırları içinde nüfusu 500’ün altında mahalle kurulamaz.” 

(26) 5393 sayılı Kanunun 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Mevzuatla orman köyleri ve orman köylüsüne tanınan hak, sorumluluk ve imtiyazlar orman
köyü iken mahalleye dönüşen yerler için devam eder. İlçe belediyesine katılarak mahalleye dönüşen
köy, köy bağlısı ve belediyelerce kullanılan mera, yaylak, kışlak gibi yerlerden bu mahalle sakinleri
ve varsa diğer hak sahipleri 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu hükümleri çerçevesinde
yararlanmaya devam eder.” 

(27) 5393 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin son cümlesi
yürürlükten kaldırılmış, aynı bende aşağıdaki cümleler eklenmiş,  fıkranın (b) bendinin birinci
cümlesinde yer alan “sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir;” ibaresinden sonra gelmek
üzere “mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir;” ibaresi eklenmiş ve ikinci cümlesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için
konuk evleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini
değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konuk evleri açabilirler.” 

“Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor
kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları
düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere,
sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.” 

(28) 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ve dördüncü
fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

“r) Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde ilgili mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda
tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına, kent ve yapı estetiği dikkate alınarak yer seçim
belgesi vermek ve bu belge karşılığında üst sınırı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca
belirlenen ücreti almak. Bu ücret büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi tarafından alınır.”

“Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak
içme ve kullanma suyu verebilirler.”

– 69 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 338)

murat /



(29) 5393 sayılı Kanununun 75 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“c) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar
Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Küçük
Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri
gerçekleştirebilir.” 

“5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının
ikinci cümlesi ile 5253 sayılı Dernekler Kanununun 10 uncu maddesi; belediyeler, il özel idareleri,
bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi
şirketler için uygulanmaz.” 

(30) 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci
fıkrasına “Valinin önerdiği hususlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “meclisin ilk toplantısında”
ibaresi eklenmiştir. 

(31) 5302 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Denetim komisyonu çalışmalarına, il özel idaresi dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından
görevlendirilenlere 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 25 inci maddesinin üçüncü
fıkrasında öngörülen miktarı geçmemek üzere, il genel meclisince belirlenecek miktarda günlük
ödeme yapılır. Denetim komisyonunun emrinde görevlendirilecek kişi ve gün sayısı il genel
meclisince belirlenir. Uzman kişilerde aranacak nitelikler il genel meclisinin çalışmasına dair
yönetmelikte düzenlenir.” 

(32) 5302 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İl encümeni valinin başkanlığında, genel sekreter ile il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri
arasından seçeceği üç üye ve valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği iki üyeden oluşur.” 

(33) 5302 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Encümenin ihale komisyonu olarak yapacağı toplantılarda da bu fıkra hükümleri geçerlidir.” 

(34) 5302 sayılı Kanunun 45 inci maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.

“Bütçe tasarısının süresi içerisinde kesinleşmemesi halinde vali, görüşüyle birlikte durumu
İçişleri Bakanlığına bildirir. İçişleri Bakanının otuz gün içinde vereceği karar kesindir.” 

(35) 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi
Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir. 

“(2) Genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamının yüzde 1,50’si büyükşehir dışındaki
belediyelere, yüzde 4,50’si büyükşehirlerdeki ilçe belediyelerine ve yüzde 0,5’i il özel idarelerine
ayrılır.  

(3) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan
mallardan tahsil edilen özel tüketim vergisi hariç olmak üzere, büyükşehir belediye sınırları içinde
yapılan genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamının yüzde 6’sı ile genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı
toplamı üzerinden büyükşehirlerdeki ilçe belediyelerine ayrılan payların yüzde 30’u büyükşehir
belediye payı olarak ayrılır.” 
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(36) 5779 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“(2) Birinci fıkrada belirtilen gelişmişlik endeksine göre dağıtılacak miktar için Kalkınma

Bakanlığı tarafından tespit edilen en son veriler esas alınır. Bu endeksin kullanımında, belde
belediyeleri için bağlı bulunduğu ilçenin endeks değeri uygulanmak üzere, il, ilçe ve belde
belediyeleri gelişmişlik katsayılarına göre en az gelişmiş olandan en çok gelişmiş olana doğru ve
eşit nüfus içeren beş gruba ayrılır. Eşitliği bozan ilçe, denge kurulacak şekilde beldeleriyle birlikte
bir önceki gruba veya bir sonraki gruba ilave edilir. Birinci fıkraya göre belirlenen miktarın yüzde
23’ü birinci gruba, yüzde 21’i ikinci gruba, yüzde 20’si üçüncü gruba, yüzde 19’u dördüncü gruba
ve yüzde 17’si beşinci gruba tahsis edilir. Bu tahsisat, her grup içinde, gruba giren belediyelerin
nüfuslarına göre dağıtılır.” 

(37) 5779 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

“(3) 2 nci maddenin ikinci fıkrasına göre ayrılan büyükşehirlerdeki ilçe belediyeleri payının;
yüzde 90’lık kısmı ilçelerin nüfusuna, yüzde 10’luk kısmı ise ilçelerin yüzölçümüne göre dağıtılır.
Hesaplanan tutardan yüzde 30’luk büyükşehir belediyesi payı ayrıldıktan sonra kalan miktar
büyükşehir ilçe belediyelerinin hesabına İlbank A.Ş.  tarafından aktarılır. 

(4) 2 nci maddenin üçüncü fıkrasına göre ayrılan yüzde 6’lık büyükşehir belediye payının; yüzde
60’ı doğrudan ilgili büyükşehir belediyesi hesabına aktarılır. Kalan yüzde 40’lık kısmının yüzde 70’i
nüfusa, yüzde 30’u yüzölçümü esasına göre büyükşehir belediyeleri arasında dağıtılır.”

(38) 5779 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“(1) Kesinleşmiş en son genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamının binde biri Maliye

Bakanlığı bütçesine nüfusu 10.000’e kadar olan belediyeler için kullanılmak üzere denkleştirme
ödeneği olarak konulur. Maliye Bakanlığı, bu ödeneği, Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksit
halinde dağıtılmak üzere, İlbank A.Ş. hesabına aktarır. İlbank A.Ş., hesabına aktarılan ödeneğin yüzde
65’ini eşit şekilde, yüzde 35’ini ise nüfus esasına göre dağıtır.” 

(39) 26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 86 ncı maddesinin birinci
fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Belediyelerce veya belediyelere bağlı müesseselerce aşağıdaki şekillerde inşa, tamir ve
genişletilmeye tabi tutulan yolların iki tarafında bulunan veya başka bir yola çıkışı olmaması
dolayısıyla bu yoldan yararlanan gayrimenkullerin sahiplerinden meclis kararı ile Yol Harcamalarına
Katılma Payı alınabilir.” 

(40) 2464 sayılı Kanunun 87 nci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Belediyelerce ve belediyelere bağlı müesseselerce, aşağıdaki şekilde kanalizasyon tesisi
yapılması halinde, bunlardan faydalanan gayrimenkullerin sahiplerinden meclis kararı ile
Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı alınabilir.” 

(41) 2464 sayılı Kanunun 88 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Belediyelerce veya belediyelere bağlı müesseselerce beldede aşağıdaki şekillerde su tesisleri
yapılması halinde, dağıtımın yapıldığı saha dâhilindeki gayrimenkullerin sahiplerinden meclis kararı
ile Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı alınabilir.” 
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(42) 18/1/1984 tarihli ve 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar
Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 4- Büyükşehir belediye başkanının seçiminde seçim çevresi, büyükşehir belediye
sınırlarından oluşur.” 

(43) 2972 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Muhtar ile ihtiyar meclisi ve ihtiyar heyeti üyelerinin seçimi için adlarının birlikte yazıldığı
asıl ve yedek üye sayısı kadar ad yazılı tek oy pusulası kullanılır. Pusula Yüksek Seçim Kurulunca
hazırlanan özel zarfa konularak oy sandığına atılır.”

(44) 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 13 üncü maddesinin üçüncü
fıkrasındaki “Diyanet İşleri Başkanına,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Valilere, Büyükşehir
Belediye başkanlarına,” ibaresi eklenmiştir. 

(45) 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki “Büyükşehir”
ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 

(46) 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendine “köy tüzel kişilikleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile bunların
üyesi oldukları mahalli idare birlikleri ” ibaresi eklenmiştir. 

(47) 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna
28 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 28/A maddesi eklenmiştir. 

“Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı

MADDE 28/A- Büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde kamu kurum ve kuruluşlarının
yatırım ve hizmetlerinin etkin olarak yapılması, izlenmesi ve koordinasyonu, acil çağrı,  afet ve acil
yardım hizmetlerinin koordinasyonu ve yürütülmesi, ilin tanıtımı, gerektiğinde merkezi idarenin
taşrada yapacağı yatırımların yapılması ve koordine edilmesi, temsil, tören,  ödüllendirme ve protokol
hizmetlerinin yürütülmesi, ildeki kamu kurum ve kuruluşlarına rehberlik edilmesi ve bunların
denetlenmesini gerçekleştirmek üzere valiye bağlı olarak Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
kurulmuştur. Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları, kaynağını aktarmak şartıyla illerde
yapacakları her türlü yatırım, yapım, bakım, onarım ve yardım işlerini bu başkanlık aracılığıyla
yapabilirler. Bu işler karşılığı genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince yapılacak kaynak
transferleri ödenek aktarması suretiyle, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak kaynak
transferleri ise tahakkuk işlemleri ile gerçekleştirilir. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince
aktarılan tutarlardan yıl içerisinde harcanmayan kısımları ertesi yıl bütçesine devren ödenek
kaydetmeye; diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca aktarılan tutarları bir yandan genel bütçenin (B)
işaretli cetveline gelir, diğer yandan Bakanlık bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek kaydetmeye ve yıl
içerisinde harcanmayan kısımlarını ertesi yıl bütçesine devren gelir ve ödenek kaydetmeye İçişleri
Bakanlığı yetkilidir.

Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı tarafından, merkezi idarenin adli ve askeri teşkilat
dışında taşradaki tüm birimlerinin hizmet ve faaliyetlerinin etkinliği, verimliliği ve kurumların
stratejik plan ve performans programlarına uygunluğu ile ilgili hazırlanacak rapor,  valinin
değerlendirmesiyle birlikte Başbakanlığa ve bu kurumların bağlı veya ilgili olduğu bakanlığa
gönderilir. Bu raporlar yıllık olarak hazırlanır ve takip eden yılın şubat ayı sonuna kadar yukarıdaki
mercilere gönderilir.
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Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları, afet yardım, acil çağrı, yatırım izleme, rehberlik
ve denetim, strateji ve koordinasyon ile idari müdürlükler kurabilir. Gerektiğinde geçici birimler
kurulabilir. Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarının çalışma usul ve esasları İçişleri
Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığının sevk ve idaresi, vali veya vali tarafından
görevlendirilecek bir vali yardımcısı tarafından yerine getirilir. 

Gerektiğinde valilik, kadro, yer ve unvanlarına bakılmaksızın ihtiyaç durumuna göre uzman,
sözleşmeli personel ve memurları bu başkanlıklarda görevlendirmeye yetkilidir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamındaki
araçlarının alımı, işletilmesi, bakım ve onarımı ile bürolarının ihtiyaçları; valilik ve kaymakamlık
konutlarının yapım, bakım, işletme ve onarımı ile emniyet hizmetlerinin gerektirdiği harcamalar
yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığınca karşılanabilir.

Merkezi idare tarafından bu illerde yapılan her türlü yardım ve desteğin koordinasyonu, denetimi
ve izlenmesi ve acil durumlarda bizzat yerine getirilmesi yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı
tarafından sağlanır. 

İldeki kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülmesi gereken yatırım ve hizmetlerin aksadığının ve
bu durumun halkın sağlığı, huzur ve esenliği ile kamu düzeni ve güvenliğini olumsuz etkilediğinin
vali veya ilgili bakanlığınca tespit edilmesi durumunda, vali uygun süre vererek hizmet ve yatırımın
gerçekleştirilmesini ister. Hizmet ve yatırımın verilen sürede gerçekleşmemesi halinde, vali söz
konusu yatırım ve hizmetin ildeki diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yerine getirilmesini
isteyebileceği gibi yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı aracılığıyla da yerine getirebilir. Yapılan
veya yapılacak harcamalar karşılığı tutarlar ilgili kurumun pay ve ödeneklerinden tahsis yapan kurum
tarafından kesilerek İçişleri Bakanlığına veya hizmeti yerine getiren diğer kamu kurum ve kuruluşuna
gönderilir. Bu fıkra kapsamında İçişleri Bakanlığına ve diğer genel bütçeli idarelere aktarılan
tutarların bu kurumların bütçeleriyle ilişkilendirilmesi birinci fıkra hükümleri çerçevesinde, diğer
kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılan tutarların bütçeleriyle ilişkilendirilmesi bu kurumların tabi
olduğu mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir. Diğer genel bütçeli idarelere ilişkin bütçe
işlemlerini yapmaya bu kurumların üst yöneticileri yetkilidir.”

(48) 3152 sayılı Kanunun 28 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Tüm acil çağrıları karşılamak üzere büyükşehirlerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı
bünyesinde, diğer illerde ise valilikler bünyesinde 112 acil çağrı merkezleri kurulur. Bu merkezlerin
iş ve işlemleri İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.”

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanundaki devir, tasfiye ve paylaştırma işlemlerini yürütmek üzere
vali tarafından, bir vali yardımcısının başkanlığında, valinin uygun göreceği kurum ve kuruluş
temsilcilerinin ve ilgili belediye başkanlarının katılımıyla devir, tasfiye ve paylaştırma komisyonu
kurulur. Bu komisyona yardımcı olmak üzere valinin görevlendirmesi ile alt komisyonlar da
kurulabilir. 

(2) 1 inci maddeye göre tüzel kişilikleri kaldırılan belediye ve köyler, mevcut personelini, taşınır
ve taşınmazlarını, iş makineleri ve diğer taşıtları ile kamu kurum ve kuruluşlarına olan alacak ve
borçlarını katılacakları ilçe belediyesine bu Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren bir ay içinde
bildirir. Bu belediye ve köylerin taşınmazlarının tahsisi ve kiralanması, iş ve toplu iş sözleşmesinin
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yapılması, yeni nazım ve uygulama imar planının yapılması, imar planı değişikliği ve revizyonu ile
her türlü imar uygulaması (inşaat ruhsatı hariç), iş makineleri ve diğer taşıtların satışı ile borçlanmaları
katılacakları ilçe belediyesinin onayına bağlıdır. Henüz ilçe belediyesi oluşmamış yerlerde bildirimler
il belediyesine yapılır ve onaylar il belediyesince verilir. Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce
ilanı yapılmış memur alımları hariç olmak kaydıyla, yine bu Kanun ile tüzel kişilikleri kaldırılan
belediye ve köyler tarafından nakil yoluyla atanacaklar da dahil olmak üzere hiçbir şekilde yeni
personel alımı yapılamaz ve bu belediye ve köyler tarafından aynı tarihten itibaren tüzel kişiliğin
sona ereceği tarihi geçecek şekilde veya mevcut hizmet alımlarının kapsamını ve personel sayısını
genişletecek şekilde hizmet alımı sözleşmesi düzenlenemez. 

(3) 1 inci maddeye göre tüzel kişilikleri kaldırılan belediye ve köylerin personeli, her türlü taşınır
ve taşınmaz malları, hak, alacak ve borçları Komisyon kararıyla ilgisine göre bakanlıklara, büyükşehir
belediyesi, bağlı kuruluşu veya ilçe belediyesine devredilir. Devir işlemi ilk mahalli idareler genel
seçimi itibariyle uygulamaya konulur. 

(4) Bu Kanun ile tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idareleri personelini, her türlü taşınır ve
taşınmaz malları ile hak, alacak ve borçlarını bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde
valiliğe bildirir. Bu idarelerin taşınmazlarının satışı, tahsisi ve kiralanması,  iş ve toplu iş
sözleşmesinin yapılması, her türlü imar uygulaması (inşaat ruhsatı hariç), iş makineleri ve diğer
taşıtların satışı ile borçlanmaları İçişleri Bakanlığının onayına bağlıdır. Bu Kanunun yayımlandığı
tarihten önce ilanı yapılmış memur alımları hariç olmak kaydıyla, bu Kanun ile tüzel kişilikleri
kaldırılan il özel idareleri tarafından nakil yoluyla atanacaklar da dahil olmak üzere hiçbir şekilde yeni
personel alımı yapılamaz ve bu il özel idareleri tarafından aynı tarihten itibaren tüzel kişiliğin sona
ereceği tarihi geçecek şekilde veya mevcut hizmet alımlarının kapsamını ve personel sayısını
genişletecek şekilde hizmet alımı sözleşmesi düzenlenemez. 

(5)  Bu Kanun ile tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idarelerinin her türlü taşınır ve taşınmaz
malları, hak, alacak ve borçları Komisyon kararıyla ilgisine göre bakanlıklara, bakanlıkların bağlı
veya ilgili kuruluşları ile bunların taşra teşkilatına,  valiliklere, yatırım izleme ve koordinasyon
başkanlığına, büyükşehir belediyesine ve bağlı kuruluşuna veya ilçe belediyesine devredilmesine
karar verilir. Devir işlemi, yapılacak ilk mahalli idareler genel seçimi tarihinde uygulamaya konulur.
Maliye hazinesine devredilen taşınmazlar Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle kullanmakta olan
kurumlara tahsis edilmiş sayılır. Hazinenin özel mülkiyetindeki veya Devletin hüküm ve tasarrufu
altındaki taşınmazlardan Maliye Bakanlığınca, bu Kanunun 1 inci maddesiyle tüzel kişilikleri
kaldırılan il özel idarelerine, belediyelere ve köy tüzel kişiliklerine tahsis edilmiş olanlar; kuruluş
kanunlarıyla kendilerine verilen kamusal nitelikteki görevleri yerine getirmeleri amacıyla ve
Komisyon kararıyla; ilgisine göre bakanlıklara, bakanlıkların bağlı veya ilgili kuruluşlarına, yatırım
izleme ve koordinasyon başkanlıklarına, büyükşehir belediyelerine, büyükşehir belediyelerinin bağlı
kuruluşlarına ve ilçe belediyelerine tahsis edilmiş sayılır.

(6) Bu Kanuna göre tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idarelerinin personeli Komisyon kararıyla
ilgisine göre yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı, büyükşehir belediyesi, bağlı kuruluşu veya
ilçe belediyesine devredilir. 

(7) Bu Kanunla büyükşehir belediyesine dönüşen il belediyesinin sahip olduğu her türlü taşınır,
taşınmaz malları ve personeli Komisyon kararıyla ilgisine göre büyükşehir belediyesi ve ilçe
belediyeleri ile bağlı kuruluşlar arasında paylaştırılır. 
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(8) Bu Kanunla büyükşehir ilçe belediyesi olan belediyelerce yürütülen su, kanalizasyon, katı
atık depolama ve bertaraf, ulaşım, her çeşit yolcu ve yük terminalleri, toptancı halleri, mezbaha,
mezarlık ve itfaiye hizmetlerine ilişkin olmak üzere personel, her türlü taşınır ve taşınmaz malları ve
bu hizmetlerin yerine getirilmesine yönelik yatırım, alacak ve borçları komisyonca ilgisine göre
büyükşehir belediyesi ile ilgili bağlı kuruluş arasında paylaştırılır.

(9)  Bu Kanuna göre belediye ve bağlı kuruluşlara devredilen personelden ihtiyaç fazlası olanlar,
ilgili belediye ve bağlı kuruluş tarafından en geç üç ay içinde valiliğe bildirilir. Komisyon, ilgili
idarelerden gönderilen listeleri 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu
maddesindeki oranlar, kurumun bütçe dengesi, norm kadrosu ve yürütmekle görevli olduğu hizmetin
gereği ile nüfus kriterlerini değerlendirmek suretiyle ihtiyaç fazlası personelin tespitini yapar.
Komisyon çalışmasını 45 gün içinde tamamlayıp oluşturulan listeleri valinin onayına sunar. Vali
tarafından onaylanan listeler 10 gün içerisinde İçişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanlığınca da atama
teklifleri yapılmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Bu personelden;

a) 14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadrolarındaki personel
24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun değişik 22 nci
maddesinin ikinci, üçüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen esas ve usuller çerçevesinde diğer kamu
kurum ve kuruluşlarına, Devlet Personel Başkanlığına bildirim tarihinden itibaren 90 gün içinde
nakledilir. Ayrıca, nakledilen personelden devir tarihi itibarıyla müdür ve daha üstü yönetici
kadrolarında bulunan personel hakkında aynı tarihteki kadro unvanları dikkate alınarak söz konusu
maddenin altıncı fıkra hükümleri de uygulanır ve üç yıllık süre, devir tarihinden itibaren başlar. Ancak
4046 sayılı Kanunun anılan maddesi uyarınca yapılacak fark tazminatı hesabında, 25/6/2001 tarihli
ve 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre yapılan ödeme, dikkate alınmaz. Personel nakledildiği
kurumda göreve başlayıncaya kadar eski kurumunda çalışmaya devam eder ve bu personelin her
türlü mali ve sosyal hakları çalıştıkları kurum tarafından karşılanır.

b) 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi kapsamında istihdam edilen tam zamanlı sözleşmeli
personel bildirim unvanı esas alınarak Devlet Personel Başkanlığınca (a) bendinde yer alan süreler
esas alınarak 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarına sözleşmeli
personel olarak atanır. Bu kapsamda atanan sözleşmeli personelin mali ve sosyal hakları sözleşme
süresi sonuna kadar devredildiği tarihteki sözleşme hükümlerine göre uygulanır. Bu personelin yeni
sözleşmeleri ise 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi çerçevesinde yapılır. 

c) 22/5/2003 tarih ve 4857 sayılı İş Kanununa tabi sürekli işçi statüsünde istihdam edilen
personel Devlet Personel Başkanlığınca diğer kamu kurum ve kuruluşlarında unvanları belirlenecek
kadrolara (a) bendinde yer alan süreler dâhilinde atanır. Ataması tekemmül ettirilen işçiler, çalıştıkları
kurumlarınca atama emirlerinin tebliğini izleyen günden itibaren beş iş günü içinde yeni görevlerine
başlamak zorundadırlar. Bu işçiler, yeni görev yerlerine başlayacağı tarihe kadar ilgili belediye veya
bağlı kuruluşun işçisi sayılır ve beş iş günü içinde yeni kurumunda görevine başlamayanların iş
sözleşmeleri, feshin geçerli sebebe dayandığı kabul edilerek, belediye veya bağlı kuruluş tarafından
4857 sayılı İş Kanununun 17 nci maddesinde belirtilen ihbar süresi beklenilmeksizin ve ihbar
tazminatı ödenmeksizin sona erdirilir.  

ç) Bu fıkra kapsamında yer alan personele ilişkin kadro ve pozisyonlar;  Devlet Personel
Başkanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarına nakledildikleri veya atandıkları tarih itibarıyla diğer
kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın ihdas, tahsis ve vize
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edilmiş sayılır.  İhdas edilmiş sayılan memur kadroları, 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro
ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerin ilgili bölümüne eklenmiş sayılır.
Atama işlemi yapılan personele ilişkin bilgiler ve bu bilgilerdeki değişiklikler en geç on beş gün
içinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

d) Bu fıkra kapsamında nakledilen personel bakımından nakil tarihinden önce doğmuş ve nakil
tarihinde ödenmesi gereken borçlardan nakledilen kurum sorumlu tutulamaz. Kıdem tazminatına
ilişkin hükümler saklıdır. 

e) Bu fıkra kapsamında ortaya çıkabilecek tüm tereddütleri gidermeye, gerekli bilgi ve belgeleri
istemeye, araştırma ve inceleme yapmaya, uygulamayı yönlendirmeye Devlet Personel Başkanlığı
yetkilidir. 

(10) Devredilecek Devlet memurları hakkında 5393 sayılı Kanunun 50 nci maddesi hükümleri
uygulanır. Devir tarihi itibarıyla müdür ve daha üstü yönetici unvanlı kadrolarda bulunanlar hakkında
4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin altıncı fıkrası hükümleri de uygulanır. Bu şekilde devredilen
memurlar ile 5216 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi hükümleri uygulanmak suretiyle devredilecek
sözleşmeli personelin fark tazminatı hesabında, 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre yapılan
ödeme dikkate alınmaz. Devredilen veya nakledilen işçilerin ücret ile diğer malî ve sosyal hakları;
toplu iş sözleşmesi bulunan işçiler bakımından yenileri düzenleninceye kadar devir veya nakil
işleminden önce tabi oldukları toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre, toplu iş sözleşmesi olmayan
işçiler bakımından 2012 yılı Eylül ayında geçerli olan bireysel iş sözleşmesi hükümlerine göre
belirlenir.  

(11) Yapılacak devir, tasfiye ve paylaştırma işlemleri ve hizmetlerin yürütülmesi bakımından
bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 5216 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi hükümleri uygulanır. 

(12) 1 inci maddeye göre tüzel kişiliği kaldırılan belediye ve köylerin taşınmazlarının satışı ile
vadesi tüzel kişiliğin sona ereceği tarihi aşan borçlanmaları İçişleri Bakanlığının onayına tabidir.  

(13) 1 inci maddeye göre tüzel kişiliği kaldırılan belediye ve köylerin mahkemelerde süren
davalarında katıldıkları ilçe belediyesi taraf olur. 

(14) Bu Kanunla mahalleye dönüşen köylerde, bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla
25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre oluşturulan Ulusal Adres Bilgi
Sistemine kayıtlı konut, entegre tesis niteliğinde olmayan ve imar planı gerektirmeyen tarım ve
hayvancılık amaçlı yapılar ile bu yerlerde oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, manav, berber,
fırın, kahve, lokanta, tanıtım ve teşhir büfeleri ve yerleşim yeri halkı tarafından kurulan ve işletilen
kooperatiflerin işletme binası gibi yapılar usulüne göre ruhsatlandırılmış sayılır. Ancak; bu maddenin
öngördüğü uygulamaların özel kanun hükümlerine aykırı olması durumunda, özel kanun hükümleri
geçerlidir.

(15) Bu Kanuna göre tüzel kişiliği kaldırılan köylerde, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi
Hıfzıssıhha Kanununun 246 ncı maddesi hükmü uygulanmaz ve 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı
Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve katılım payları 5 yıl süreyle
alınmaz. Bu yerlerde içme ve kullanma suları için alınacak ücret 5 yıl süreyle en düşük tarifenin
%25’ini geçmeyecek şekilde belirlenir. 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi
Kanununun geçici 2 nci maddesi ile köy tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüştürülen yerlerde
de bu fıkra hükmü uygulanır.   
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(16) Belediye hizmetlerinin aksaması halinde, valiler seçim tarihinden itibaren altı aylık sürede,
bu Kanunla kurulan belediyeler arasında koordinasyonu sağlar ve gerekli tedbirleri alır. 

(17) Ekli (25) sayılı listede yer alan büyükşehir ilçe belediyelerine 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı
İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun
uyarınca seçimleri müteakip ayda tahakkuk ettirilecek miktar İlbank A.Ş.  tarafından üç katı artırımlı
olarak ödenir. İlave kaynak yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun Yedek Ödenek Tertibinden
Maliye Bakanlığınca karşılanır. 

(18) Bu Kanunun 1 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen illerdeki belediyeler
yetkili organlarının kararıyla bu Kanunla sorumluluk alanlarına dâhil edilen yerleşim yerlerine yetkisi
dâhilindeki her türlü yatırım ve hizmeti götürebilir. 

(19) Bu Kanunla kurulan ilçelerin ihtiyacını karşılamak üzere ekli (26) sayılı listede yer alan
çeşitli kurum ve kuruluşlara ait kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye
bağlı cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiştir. Bu kadrolara yapılacak atama işlemleri, 2013 yılı
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunundaki sınırlamalara tabi değildir. Bu maddenin yayımlandığı tarihten
itibaren iki yıl süreyle 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinde yer alan
sınırlamaya bağlı olmaksızın bu maddeyle ihdas edilen kadrolarda sınıf, unvan ve derece değişikliği
yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.  

(20) Teşkilatlanma tamamlanıncaya kadar yeni kurulan ilçelerde merkezi idareye ait her türlü iş
ve işlemler ile idari ve adli davalar ve bunlara ilişkin bütün iş ve işlemler mevcut bağlılık durumuna
göre yürütülür. Yeni kurulan ilçelerde ilçe idare kurulları teşekkül edinceye kadar bu yerlerdeki
işlemlerle ilgili olarak, eskiden bağlı oldukları il ve ilçelerin idare kurulları görevli ve yetkilidir. 

(21) Bir defaya mahsus olmak üzere 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 10 uncu
maddesinin birinci fıkrasının uygulanmaması kaydıyla, bu Kanunla kurulacak ilçe kaymakamlıkları
için, Kanunun yürürlüğe girdiği yılın Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (T) işaretli cetvelin
(T-2) sırasından 23 adet binek otomobil alınır. 

(22) Bu Kanuna göre yeni kurulan ilçelerin hükümet konakları ile kaymakamlık lojmanlarının
yapılması, satın alınması ve kiralanması için gerekli ödenek, yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun
Yedek Ödenek Tertibinden Maliye Bakanlığınca karşılanır. 

(23) Bu Kanundaki, il özel idaresi, belediye ve köy tüzel kişiliklerinin kaldırılmasına, il
belediyesinin büyükşehir belediyesine dönüştürülmesine, büyükşehir belediye sınırının ilin mülki
sınırlarına genişletilmesine, ilçe belediyesi kurulmasına dair hükümler ilk mahalli idareler genel
seçimlerinde uygulanır ve seçimler bu yerlerin yeni durumlarına göre yapılır. İlçe kurulmasına ilişkin
hükümler bu Kanunun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

(24) İstanbul ve Kocaeli hariç, büyükşehir, büyükşehir ilçe belediyeleri ve bağlı idareler yatırım
bütçelerinin en az %10’unu 10 yıl süre ile bu Kanun kapsamında belediye sınırlarına dâhil olan
yerleşim yerlerinin altyapı hizmetleri için ayırır ve kullanırlar. 

(25) Bakanlıklar ve merkezi idare kuruluşları tarafından il özel idarelerine ödenek aktarılmış
olan işlerden, özel idarelerin tüzel kişiliğinin kalkacağı tarihe kadar tamamlanamayacak olanlara ait
kaynaklar, ilgili kuruma veya kurumun talebi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iade olunur.
İade olunan kurum; genel bütçeli kurum ise genel bütçeye gelir, ilgili kurum bütçesine ödenek, özel
bütçeli kurum ise ilgili kurum bütçesine gelir ve ödenek kaydedilir. Bu ödeneklerden harcanmayan
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tutarlar ertesi yıl bütçesine devren ödenek kaydedilir. Bu fıkra kapsamındaki ödenek işlemleri Maliye
Bakanlığı’nca yapılır. Ayrıca kaynağı gönderen bakanlıklar ve merkezi idare kuruluşları, söz konusu
kaynağın iadesi yerine aralarında yapacakları protokole göre işi ilgili belediyeye devredebilir. İl özel
idare bütçesine bu amaçla gönderilen kaynaklardan harcanmayan tutarlar protokol yapılan belediyeye
aktarılır. Yüklenici firma ile il özel idareleri arasındaki sözleşme kaynağın gönderildiği kuruma
devredilir.  Mevzuattan kaynaklanan tüm hak, alacak, borç ve diğer ilişkilerde muhatap, devrin
yapıldığı kurumdur. 

(26)  Bu Kanunla tüzel kişiliği kaldırılan belediye, il özel idaresi ve köylerden oluşan veya bu
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren amaçları ortadan kalkacak olan mahalli idare birlikleri,
ilk mahalli idareler genel seçiminden önce tüzüklerindeki hükümlere göre tasfiye olunur.
Tüzüklerinde hüküm bulunmayan hallerde bu Kanunun devir, tasfiye ve paylaştırmaya ilişkin
hükümleri uygulanır. Bu birlikler, Kanunun yayımı tarihinden itibaren, yeni personel istihdam
edemezler, taşınır ve taşınmaz mal edinemezler, kendilerine ait taşınır ve taşınmaz malları satamazlar,
hizmet alımına ilişkin sözleşme ve borçlanma yapamazlar. 

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Türkiye İstatistik Kurumu tarafından tespit edilen 2011 yılı Adrese
Dayalı Nüfus Sayım sonuçlarına göre nüfusu 2.000’in altındaki ekli (27) sayılı listedeki adları yazılı
belediyelerin tüzel kişilikleri ilk mahalli idareler genel seçiminden geçerli olmak üzere kaldırılarak
bu belediyeler köye dönüştürülmüştür.

(2) Bu madde ile tüzel kişilikleri kaldırılan belediyelerin personeli, her türlü taşınır ve taşınmaz
malları, hak, alacak ve borçları il özel idaresine devredilir. Hazinenin özel mülkiyetindeki veya
Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan Maliye Bakanlığınca, bu maddeyle tüzel
kişilikleri kaldırılan belediyelere tahsis edilmiş olanlar, Komisyon kararıyla, ihtiyaçlarına göre ilgili
il özel idarelerine veya köy tüzel kişiliklerine tahsis edilmiş sayılır. Ancak, köye dönüştürülen
belediyelerin ihtiyaç duyulan taşınmazları ile araç ve gereçleri Komisyon kararıyla ilgili köy tüzel
kişiliğine bırakılır. Mahkemelerde süren davaları ile belediye olarak faaliyet gösterdiği döneme ve
yapılan işlemlere ilişkin olarak açılacak davalarda, muhatap ilgili il özel idaresidir. 

(3) Bu yerleşim yerleri için 5779 sayılı Kanun uyarınca verilen paylar, tüzel kişiliğin kalktığı
yıl için İçişleri Bakanlığınca İlbank A.Ş.’ye bildirilen nüfus esas alınmak suretiyle beş yıl süreyle ilgili
il özel idarelerine gönderilir. 

(4) Köye dönüştürülen belediyelerin kanunlarla yapılandırılan borçları ile kamu kurumlarına ve
İlbank A.Ş.’ye olan borçları, bu belediyelerin tüzel kişiliklerinin fiilen sona erdiği tarihi takip eden
yıldan itibaren İlbank A.Ş. tarafından ilgili il özel idaresi tahakkukundan üçüncü fıkrada öngörülen
miktarı geçmeyecek taksitler halinde ödenir.  

(5) Birinci fıkra hükmü uyarınca köye dönüştürülen belediyeler, 30/6/2013 tarihine kadar 5393
sayılı Kanunun 8 inci maddesindeki usule bağlı olmaksızın, belediye meclisinin kararı ile ortak sınırı
olan ve ekli (27) sayılı listeyle tüzel kişiliği sona ermeyen belediyeye mahalle olarak katılma talebinde
bulunabilir. Katılma işleminin gerçekleşebilmesi için katılacak belediye ile katılınacak olan
belediyenin sınırları arasında başka bir belediye veya köy bulunamaz. Bu belediyelerin meskûn
sahaları arasındaki uzaklık on kilometreden fazla olamaz. Katılım işlemi katılınacak belediye
meclisinin olumlu kararı ile sonuçlanır.  Başka il ya da ilçe mülki sınırındaki bir belediyeye katılım
olması durumunda belediye sınırı ile birlikte mülki sınır değişmiş sayılır. Ekli (27) sayılı listede yer
almakla birlikte, bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar 5393 sayılı Kanunun 8 inci maddesine uygun
olarak birleşme veya katılma yoluyla nüfusunu 2000’in üzerine çıkaran belediyelerin tüzel kişilikleri
korunur. 
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(6) Bu madde uyarınca bir başka belediyeye katılmak suretiyle tüzel kişilikleri sona eren
belediyelerin personeli, her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak, alacak ve borçları bağlandığı
belediyeye devredilir. Bu belediyelerin mahkemelerde süren davalar ile yapılan işlemlere ilişkin
olarak açılacak davalarda muhatap, katıldığı belediyedir. 

(7) Bu belediyeler, personelini, taşınır ve taşınmazları ile kamu kurum ve kuruluşlarına olan
borçlarını il özel idaresine veya katılacakları belediyeye, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren bir ay içinde bildirir. Bu belediyelerin taşınmazlarının tahsisi ve kiralanması, iş ve toplu iş
sözleşmesinin yapılması, yeni nazım ve uygulama imar planının yapılması, her türlü imar uygulaması
(inşaat ruhsatı hariç), iş makineleri ve diğer taşıtların satışı ile borçlanmaları il özel idaresinin veya
katılacakları belediyenin onayına bağlıdır. Bu maddeye göre tüzel kişiliği kaldırılan belediyelerin
taşınmazlarının satışı ile vadesi tüzel kişiliğin sona ereceği tarihi aşan borçlanmaları İçişleri
Bakanlığının onayına tabidir. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı yapılmış memur
alımları hariç olmak kaydıyla, bu madde kapsamına giren belediyeler tarafından nakil yoluyla
atanacaklar da dahil olmak üzere hiçbir şekilde yeni personel alımı yapılamaz ve bu belediyeler
tarafından aynı tarihten itibaren tüzel kişiliğinin sona erdiği tarihi geçecek şekilde veya mevcut hizmet
alımlarının kapsamını ve personel sayısını genişletecek şekilde hizmet alımı sözleşmesi
düzenlenemez.

(8) Bu maddeye göre il özel idaresi veya belediyelere devredilen personelden ihtiyaç fazlası
olanlar geçici 1 inci madde hükümlerine göre kamu kurumlarına devredilir. 

(9) Daha önce, birden fazla köy veya köy kısımlarının birleşmesiyle oluşan ve bu Kanuna göre
yeniden köye dönüşen belediyelerde, başka bir işleme gerek kalmaksızın valinin uygun görüşü ve
İçişleri Bakanlığının onayı ile birden fazla köy kurulabilir. 

Yürürlük
MADDE 5- (1) Bu Kanunun;

a) 1 inci maddesi; 2 nci maddesi; 3 üncü maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, beşinci, altıncı,
yedinci ve sekizinci fıkraları; 4 üncü maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü,  altıncı, yedinci,
otuzikinci, otuzbeşinci ve otuzyedinci fıkraları; geçici 1 inci maddesinin altıncı, yedinci, sekizinci,
dokuzuncu, onuncu, onüçüncü, onbeşinci, onaltıncı, onyedinci ve yirmidördüncü fıkraları; geçici 2 nci
maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, altıncı, sekizinci ve dokuzuncu fıkraları ilk mahalli
idareler genel seçiminde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 6- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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İçişleri Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi

İçişleri Komisyonu 31/10/2012
Esas No: 1/690, 2/128, 2/234, 2/289, 2/508, 

2/681, 2/786, 2/820, 2/823, 2/892
Karar No: 11

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 8/10/2012 tarihinde Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 1/690 esas numaralı “Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”
Başkanlıkça; aynı tarihte esas olarak İçişleri Komisyonuna, tali olarak da Plan ve Bütçe Komisyonuna
havale edilmiştir. 

Komisyonumuz, 10/10/2012 tarihli 14’üncü toplantısında İçişleri, Adalet, Çevre ve Şehircilik,
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme, Milli Eğitim, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kalkınma ve Maliye
bakanlıkları ile Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Türkiye İstatistik
Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü, Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Belediyeler Birliği,
İller Bankası A.Ş, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanlığı, TMMOB Şehir
Plancıları Odası, Türkiye Muhtarlar Federasyonu ve Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu
temsilcilerinin katılımlarıyla Tasarının görüşmelerine başlamıştır.

Komisyonumuz, İçtüzüğün 35’inci maddesi hükmü uyarınca birbirleriyle ilgili görülmeleri
nedeniyle, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 20 Milletvekilinin; 2/128 esas numaralı
Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi, Malatya Milletvekili Veli
Ağbaba ve 22 Milletvekilinin; 2/234 esas numaralı Malatya'da Büyükşehir Belediyesi Kurulması
Hakkında Kanun Teklifi, Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın; 2/289 esas numaralı
Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, Aydın Milletvekili
Ali Uzunırmak’ın; 2/508 esas numaralı Aydın İlinde, Efeler Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında
Kanun Teklifi, Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in; 2/681 esas numaralı Tekirdağ İlinde Ergene Adı
ile Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ile İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; 2/823 ve
2/786 esas numaralı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri; 2/820 esas
numaralı Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları Ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve 14 Milletvekilinin;
2/892 esas numaralı Malatya’da Büyükşehir Kurulması Hakkında Kanun Teklifinin Tasarıyla
birleştirilmesi ve görüşmelerde 1/690 esas numaralı Kanun Tasarısının esas alınması kabul edilmiştir.

Bilindiği gibi Anayasanın 127 nci maddesi yerel yönetimlerimizi il, belediye ve köy halkının
mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan kamu tüzel kişileri olarak nitelendirmekte
ve Anayasa’da büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim biçimleri getirebilmesine imkân
sağlanmaktadır.  

Anayasanın bu hükmüne paralel olarak ülkemizde büyükşehir yönetimleriyle ilgili ilk temel
düzenleme 1984 yılında kanun hükmünde kararname olarak çıkarıldıktan sonra aynı yıl kanunlaşan,
3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
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Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunla yapılmıştır. Söz konusu Kanunla bir taraftan büyükşehir
belediyeleri yönetiminin hukuki statüsü, hizmetlerin planlı, programlı, etkin ve uyum içinde
yürütülmesini sağlayacak bir düzenleme yapılmış, diğer taraftan da Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde
büyükşehir belediyesi kurulmuştur. Takip eden yıllarda 3306 sayılı Kanunla Adana, 3391 sayılı
Kanunla Bursa, 3398 sayılı Kanunla Gaziantep,  3399 sayılı Kanunla Konya, 3508 sayılı Kanunla
Kayseri, 504 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, İzmit,
Mersin ve Samsun, 593 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile de Sakarya ilinde büyükşehir
belediyesi kurulmuştur.

2004 yılında büyükşehir belediyesi yönetiminin hukukî statülerinin düzenlenmesi ve buralardaki
hizmetlerin plânlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesi için 5216 sayılı Büyükşehir
Belediyesi Kanunu çıkarılmış olup bu Kanun ile aynı zamanda İstanbul ve Kocaeli illerinde
büyükşehir belediye sınırları il sınırı olarak kabul edilmiştir.

5216 sayılı Kanunun yürürlüğe girişinden bu güne kadar İstanbul ve Kocaeli illerinde uygulanan
il sınırında büyükşehir belediye modelinin imar, planlama, ulaşım, itfaiye gibi geniş çerçevede
eşgüdüm ve bütünlük içerisinde yürütülmesi gereken mahalli müşterek nitelikteki kamu hizmetlerinin
sunumunda etkinlik sağladığı görülmüştür. Hazırlanan Kanun Tasarısı bu düzenlemenin mevcut 14
büyükşehir belediyesinin yanı sıra yeni kurulacak 13 büyükşehir belediyesi için de uygulamaya
konulmasını da öngörmektedir.

Ülkemizde son büyükşehir belediyesinin kurulması üzerinden 12 yıl geçmiş bulunmaktadır.
Geçen 12 yıllık süre sonrasında idari, ekonomik ve sosyal nedenlerle yeni büyükşehir belediyelerinin
kurulmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Kanun Tasarısıyla Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin,
Muğla, Tekirdağ, Trabzon,  Şanlıurfa ve Van il belediyeleri büyükşehir belediyesine dönüştürülmekte
ve İstanbul ve Kocaeli’ne benzer biçimde bu illere ilaveten Adana, Ankara, Antalya, Bursa,
Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Sakarya, Samsun
illerindeki büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülki sınırı haline getirilmektedir.

Kanun Tasarısıyla bu illerdeki büyükşehir sınırları içindeki belde belediyeleri ve orman köyleri
dâhil köylerin tüzel kişilikleri kaldırılmakta, büyükşehire dönüştürülecek illerde en az bir ilçe
kurulmakta, büyükşehir olmayan 52 ilde, nüfusu 2.000’nin altındaki belde belediyelerinin tüzel
kişiliğine son verilmektedir. Hazırlanan Tasarının getirdiği düzenleme çerçevesinde 56 milyon
vatandaş büyükşehir belediye sınırları içinde yer alacaktır.

Kanun Tasarısıyla 29 il özel idaresi, 1591 belde belediyesi ile 16.082 köyün tüzel kişiliği sona
ermekte, büyükşehir sınırlarındaki beldeler mahalleleri ile köyler ise mahalle olarak ilçe
belediyelerine katılmakta, diğer illerde tüzel kişiliği sona erdirilen belde belediyeleri ise köye
dönüştürülmektedir. 

Bu Kanun Tasarısıyla mevzuatla orman köyleri ve orman köylüsüne tanınan hak, sorumluluk ve
imtiyazların orman köyü iken mahalleye dönüşen yerler için devam edeceği şeklinde düzenleme
yapılmakta, aynı biçimde, ilçe belediyesine katılarak mahalleye dönüşen köy, köy bağlısı ve
belediyelerce kullanılan mera, yaylak, kışlak gibi yerlerden bu mahalle sakinleri ve varsa diğer hak
sahiplerinin 4342 sayılı Mera Kanunu hükümleri çerçevesinde yararlanmaya devam edeceği hüküm
altına alınmaktadır. Buna ilaveten, tüzel kişiliği kaldırılan köylerde, 2464 sayılı Belediye Gelirleri
Kanununca alınması gereken vergi, harç ve katılım payları 5 yıl süreyle alınmayacağı, bu yerlerde
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içme ve kullanma suları için alınacak ücretin 5 yıl süreyle en düşük tarifenin %25’ini geçmeyecek
şekilde belirleneceği bu yerlerde yapılacak yapılaşmalarda mahalle sakinleri lehinde kolaylıklar
sağlanacağı yönünde düzenlemede bulunulmaktadır. Ayrıca, köy iken mahalleye dönüşen yerleşim
yerlerinin altyapı hizmetleri için belediye ve bağlı idarelere yatırım bütçelerinin %10’unu 10 yıl süre
ile ayırma zorunluluğu getirilerek bu yerlerde etkin hizmet sağlanması için tedbir alınmaktadır.

Kanun Tasarısıyla getirilen düzenleme çerçevesinde ilçe belediye sınırları ilçe sınırına, büyükşehir
belediye sınırları da il mülki sınırına genişlediği için yerel yönetimlerle ilgili temel metinlerde bu yeni
duruma uygun biçimde düzenleme yapma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda, Kanun Tasarısında
yerel yönetimlerle ilgili mevzuatta bu ihtiyacı karşılayacak nitelikte düzenleme yapılmıştır. 

Sonuç olarak Kanun Tasarısıyla mevcut yerel yönetim yapısı ile yerel nitelikteki kamu
hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sunulması olanağı kalmayan bazı illerde, bu hizmetlerinin
vatandaşlarımızın artan beklentilerini karşılayabilecek nitelik ve kabiliyetle donatılmış, ideal ölçekte
etkin hizmet sunma potansiyeline sahip yerel yönetimlerce sağlanması öngörülmekte ve bu
doğrultuda düzenlemeler yapılması amaçlanmaktadır.

Tasarının geneli üzerinde yapılan görüşmelerde;

►Ülkemizin yönetim yapısının merkezi ve yerel ölçekte kökten değiştiren bir Tasarı olması
sebebiyle dikkat gerektiren bir düzenleme olduğu,

►Anayasa’nın 127’nci maddesinde,  mahalli idare birimi olarak sayılmış olan il, belediye ve köy
tüzel kişilikleri ile olduğu kadar ülkemizin yerel ve merkezi idari örgütlenmesinde de köklü
değişiklikler içermesi sebebiyle tali komisyon olarak Anayasa Komisyonu’nun görüş ve
incelemesinin ardından görüşmelere devam edilmesi gerektiği,

►İçişleri Komisyonu’na havale edilmiş bulunan il kurulması, ilçe kurulmasını öngören kanun
tekliflerinin de Tasarının görüşmeleri sırasında birleştirilerek görüşülmesi gerektiği,

►Tasarının, merkezi ve yerel yönetime yüklediği mali yük, kadro ihdası içeren hükümler, genel
bütçe vergi gelirlerinin paylaşımını konu alan maddi hükümler de dikkate alınarak Plan ve Bütçe
Komisyonu’na havale edilmiş olduğu, bu Komisyonun İçtüzüğün 37’nci maddesinin dördüncü fıkrası
gereğince Tasarıyı on gün içinde sonuçlandırılabileceği, bu komisyonda Tasarının merkezi ve yerel
yönetimler arasındaki kaynak paylaşımının ilkeleri bakımından incelenmesinin uygun olacağı,

►Yeni bir yasal düzenlemeye gitmek yerine mevcut düzenlemelerin ve pratikteki aksaklıkların bir
çalışma grubu oluşturularak yerel idari sistemin çerçevesi içinde değerlendirilmesinin uygun olacağı,

►Tasarı ile; belli bir bölgedeki köylerin mahalle olarak kendisine bağlanacağı ilçe merkezine
ulaşımının, sosyo-ekonomik şartlarının dikkate alınması gerektiği,

►5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde
belirtilen büyükşehir belediyeleri ve nüfusu 50.000’i geçen belediyelerin kadınlar ve çocuklar için
koruma evleri açması konusundaki düzenlemenin, yeni yasal düzenleme nüfusu 100.000’in
üzerindeki belediyeler için zorunlu hale getirilmesi, nüfus kriterinin yükseltilmesi bakımından
olumsuz yönde bir gelişme olduğu,

►Tasarının kanunlaşması halinde büyükşehir il sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlara
hâlihazırda büyükşehir il merkezinde yaşamakta olan kent sakinlerinin ödemekle yükümlü oldukları
ruhsat harcı, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, atık su bedeli gibi payların ağır külfet niteliğinde
olduğu,
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►Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartının 5’inci maddesinde yerel yönetim sınırlarının
değiştirilmesi için mümkünse söz konusu bölgede yaşayan yerel topluluklara referandum yoluyla
danışılarak değişikliklerin yapılması hükmünün yer aldığı, ülkemizin taraf olduğu uluslararası
anlaşma ve şartların, Anayasanın 90’ıncı maddesi uyarınca mevzuatımızdaki yerinin de göz önünde
bulundurulması gerektiği, 

►Nüfus kriterini taşımamasına rağmen kamu hizmetlerin yerel bölgelere etkin, planlı bir şekilde
ulaştırılması bakımından bölgenin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyinin de büyükşehir olma şartları
arasında değerlendirilmesi gerektiği, 

►Hizmetlerin etkin, verimli ve adaletli bir şekilde ulaştırılması bakımından iller ve ilçelerin
gelişme eğilimleri göz önünde bulundurularak bu birimlerin ihtiyaç ve zaruretlerine cevap verecek
il ve ilçe kurulma taleplerinin de kapsam dâhiline alınmasının uygun olacağı,

►Tasarı ile belediyelerin yetkilerinin genişletilmesi ve mali özerkliklerinde değişikliklerin
öngörülmesi hususlarında olduğu gibi oluşturulması öngörülen yeni sistemin ekolojik bakımdan da
muğlaklıkların var olduğu ve bu hususların yeniden değerlendirilmesi gerektiği,

►Tasarı ile köy tüzel kişilikleri konusunda kökten değişikliklerinin yapılması ile birlikte
doğrudan demokratik bir yolla görevleri başına gelen köy muhtarlarının ve köy arazilerinin korunması
ile görevli köy korucuların haklarının da bu düzenleme kapsamına alınmasının uygun olacağı, 

ifade edilmiştir.

Tasarının geneli üzerinde Hükümeti temsilen yapılan açıklamalarda;

►Ülkemizin idari sisteminin yeniden yapılanması amacıyla; 2004 yılında 5216 Sayılı
Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 2005 yılında İl Özel İdaresi Kanunu, Mahalli İdare Birlikleri Kanunu,
Belediye Kanunu, 2008 yılında 5779 Sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi
Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun ile mevzuatın yeniden düzenlendiği ve bu Tasarının da
bu mevzuat çalışmalarının devamı niteliğinde olduğu, 

►Tasarı ile, mevcut 16 büyükşehir belediyesinin sınırlarının il mülki sınırları ile örtüşmesi
sağlanmakla birlikte, nüfusu 750.000’in üzerindeki illerin sınırları yine il mülki sınırlar olmak üzere
büyükşehir belediyelerine dönüştürülmelerinin öngörüldüğü,

►Büyükşehirlerde bulunmakta olan il özel idareleri, belde belediyeleri ve orman köyleri de
dâhil olmak üzere köylerin tüzel kişiliklerinin kaldırıldığı ve yeni kurulan onüç büyükşehir
belediyesinde toplam yirmidört yeni ilçenin kurulduğu,

►Yerel yönetimlerde ölçek ekonomilerinden yeterince faydalanılamaması nedeniyle meydana
gelen kaynak israfının önüne geçilmesinin yerel yönetimlerle ilgili kanunlarda değişikliğe gidilmesini
gerekli kıldığı,

►Tasarının kanunlaşması halinde yürürlüğe girme tarihinin ilk mahalli seçimleri olarak
belirlendiği ve mevcut il ve ilçe belediyelerinin de hâlihazırdaki statülerini ilk mahalli idareler
seçimine kadar sürdüreceği, 

►Kanunla tüzel kişiliği kaldırılan belediye, il özel idaresi ve köylerin; taşınır ve taşınmazların
aktarılması ile personel istihdam rejimlerinin düzenlendiği, bu birimlerin borçlandırılmalarının
sınırlandırıldığı,
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►Tüzel kişiliği kaldırılan belediye, il özel idaresi ve köylerde hâlihazırda istihdam edilmekte
olan personelin öncelikle yeni kurulacak belediyelerde, ihtiyaç fazlası olması durumunda ise Devlet
personel Başkanlığınca istihdam edilmesiyle muhtemel hak kayıplarının önüne geçileceği,

►Tasarının kanunlaşması halinde, sayısı yirmi dokuza çıkacak büyükşehir belediyeleri içindeki
1023 beldenin kaldırılmış olacağı, 

►31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla resmi nüfus sayımı sonuçlarına göre büyükşehir belediyesine
dönüştürülmemiş elli iki ilde nüfusu iki binin altında olan 559 belde belediyesinin tüzel kişiliğinin
kaldırılmış olacağı,

►Büyükşehir belediyelerinin il mülki sınırları olması sebebiyle 6.430 köyün mahalleye
dönüştürülmek suretiyle, 9.652 orman köyünün ise tüzel kişiliğinin kaldırıldığı ve böylelikle tüzel
kişiliği sona erdirilen toplam 16.082 köy ve orman köyünün bulunduğu,

►Yeni kurulacak büyükşehir belediyeleri ile birlikte toplamda yirmi dokuz büyükşehir
belediyesi içinde kurulacak olan yirmi dört yeni ilçe, mevcut büyükşehir belediyeleri içindeki yüz kırk
üç ilçe, düzenleme ile büyükşehir ilçesine dönüştürülecek ve halihazırda büyükşehir belediyesi
sınırları içindeki üç yüz otuz üç ilçe ile birlikte toplamda yirmi dokuz büyükşehir belediyesi sınırları
içinde beş yüz ilçenin mevcut olacağı,

►Büyükşehir belediyesine dönüştürülecek on üç ilin halihazırda yüz altmış altı ilçesinin
bulunduğu ve bu illerin toplam nüfuslarının 9.215.850 olduğu ve bu verinin, yeni kurulacak
büyükşehir belediyelerinin ilçe belediyelerinin nüfusuna ilişkin yol gösterici nitelikte olduğu, 

►Tasarının kanunlaşması halinde toplam yirmi dokuz büyükşehir belediyesi, beş yüz büyükşehir
ilçe belediyesi, elli iki il belediyesi ve elli iki ilde dört yüz on altı ilçe belediyesi, üç yüz doksan beş
belde belediyesi ve toplamda 1.392 belde olmak üzere, ilçe, il ve büyükşehir belediyesi ile elli iki il
özel idaresinden müteşekkil bir yerel yönetim sisteminin oluşturulmuş olacağı, 

►Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin, Malatya, Manisa, Muğla, Tekirdağ,
Trabzon, Şanlıurfa ve Van il belediyelerinin ilk mahalli idareler seçimi ile birlikte büyükşehir
belediyesine dönüştürüldüğü,

►Büyükşehre dönüştürülmesi öngörülen on üç ilin toplam merkez ilçe nüfusunun 4.899.658
kişi olup, bu illerde yirmi dört yeni kurulacak ilçenin olduğu, 

►Kapatılan il özel idareleri, belediyeler ve köylere ait menkul, gayrimenkuller ve personelin
ilgisine göre bakanlıklar, bağlı kuruluşlara, büyükşehir belediyeleri ve ilçe belediyelerine devredildiği, 

►Belediyelerin mabetlere indirimli veya ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu sağlanmasının
düzenlendiği,

►Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerinde olan kadınlar ve çocuklar için konuk
evleri açma zorunluluğunun getirildiği ve bu bakımdan mevcut 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun
14’üncü maddesinin (a) bendinde kadınlar ve çocuklar için konuk evi açma koşulunun nüfus kriterini
yükseltmekle birlikte bunu bir zorunluluk haline dönüştürmenin olumlu yönde bir gelişme olduğu, 

►2972 Sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında
Kanunda öngörülen değişiklikle birlikte muhtar ve azaların isimlerinin muhtar seçimlerinde aynı oy
pusulasına yazılacağı,
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►Köyden mahalleye dönüştürülecek yerlerde her türlü harç, çevre ve temizlik, emlak vergisi,
katılım payı gibi yükümlülüklerden beş yıl süreyle bu vatandaşların muaf tutulduğu, bu yerlerde
mevcut yapı stoklarının ruhsatlı hale getirildiği,

►Köyden mahalleye dönüştürülecek yerlerde içme suyu ücretinin en düşük tarifenin %25’ini
geçmeyecek şekilde düzenlemeye gidildiği,

►Tüzel kişiliğinin kaldırılarak mahalleye dönüşen köy ve beldelerin mera, yaylak ve kışlak
gibi haklarının aynen muhafaza edildiği,

►Anayasanın 170’inci maddesinde de belirtilen orman köylerinin ve köylüsünün haklarının
aynen korunduğu,

►Tüzel kişiliği kaldırılan köylerde ticari amaç dışındaki inşa edilen yapılar için “Tip Proje”
uygulamasının getirilerek proje bedeli gibi ek külfetlerinin engellenmiş olduğu,

►Büyükşehir Belediyesi içinde toplanan Genel Bütçe Vergi Gelirleri büyükşehir belediyesi payı
olarak % 5 oranındaki payın %6 oranına çıkarıldığı ve bunun yerel yönetimlere verilen önemin en
açık bir ispatı niteliğinde olduğu, 

►Hâlihazırda pay dağıtımında yüzölçümü kriteri bir ölçüt olarak dikkate alınmazken, Tasarı
ile büyükşehir belediyelerinin daha geniş bir alana hizmet sunmasını sağlamak için büyükşehir ilçe
belediyelerinin gelirleri arttırılmakla birlikte yüzölçümünün de bir ölçüt olarak benimsendiği, 

►Tasarı ile Afet ve Acil Yardım Hizmetlerini yürütmek, hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini
arttırmak, hizmetteki aksamalara engel olmak ve denetim alanındaki boşluğu doldurmak amacıyla
yeni oluşturulacak büyükşehir belediyeleri ile birlikte toplam yirmi dokuz ilde valilik bünyesinde
Yatırım İzleme ve Koordinasyon başkanlıklarının kurulduğu,  

►Kocaeli ve İstanbul’daki büyükşehir uygulamaları kapsamında büyükşehir sınırları içindeki
orman köylülerinin haklarını korumak için benimsenmiş olan hakların korunması yaklaşımının bu
düzenleme ile mahalleye dönüşecek orman köyleri de için de aynen benimsendiği, 

►Köy tüzel kişiliklerinin sayısının 18.201’e düşeceği ancak mahalle muhtarlığı sayısının artarak
33.000’e ulaşacağı,

ifade edilmiştir. 
Komisyonumuz, Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde bir alt komisyon

kurulmasını ve üyelerinin; Sinop Milletvekili Mehmet ERSOY, Niğde Milletvekili Alpaslan
KAVAKLIOĞLU, Mersin Milletvekili Ahmet Tevfik UZUN, Zonguldak Milletvekili Özcan
ULUPINAR, Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin TÜRKOĞLU, İzmir Milletvekili Birgül
AYMAN GÜLER ile İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya ÖNDER’den oluşmasını kararlaştırmıştır. 

Sinop Milletvekili Mehmet ERSOY’u başkanlığa seçerek çalışmalarına başlayan Alt Komisyon,
raporunu 13/10/2012 tarihinde Komisyonumuza sunmuştur.

Bu defa Komisyonumuz, 14/10/2012, 15/10/2012, 16/10/2012, 17/10/2012, 18/10/2012,
19/10/2012, 20/10/2012 ve 21/10/2012 tarihlerinde yapmış olduğu toplantılarda, Alt Komisyon
tarafından tanzim edilen rapor ve metin üzerinden görüşmelere devam etmiştir. İçişleri Komisyonu
Başkanı ve Mardin Milletvekili Muammer GÜLER başkanlığında gerçekleştirilen görüşmelere;
İçişleri, Adalet, Maliye, Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıkları ile Türkiye İstatistik Kurumu, Emniyet
Genel Müdürlüğü, Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet Personel Başkanlığı, Yüksek Seçim Kurulu
Başkanlığı, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği,
Türkiye Muhtarlar Federasyonu ile Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu temsilcileri katılmıştır.
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Alt Komisyon raporunun geneli üzerindeki görüşmelerde;

►Büyükşehir belediye sınırlarının il sınırları olması, köy ve büyükşehir belediye sınırları içinde
kalan belde belediyelerinin tüzel kişililerinin kaldırılması ile birlikte büyükşehir belediye sınırları
dışında ve nüfusu iki binin alında beldelerin tüzel kişiliklerinin kaldırılması doğrultusundaki
düzenlemelerin aynen kabul edildiği,

►Yatırım İzleme ve Koordinasyon Merkezinin İçişleri Bakanlığına bağlı, genel idare içinde bir
Başkanlığa dönüştürülmesinin uygun görüldüğü,

►Sayısı yirmi dört olarak belirtilmiş olan ilçe sayısının Balıkesir’de kurulması öngörülen
Altınoluk ilçesinin Tasarı metninden çıkarılması ile birlikte sayısı yirmi üçe inmiş olduğu,

►Yerel halkın talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yerel yönetimler özerklik şartına uygun
olacak şekilde köy tüzel kişiliklerinin ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesinin önemli olduğu,

►Turistik, tarihi ve kültürel özellikleri bakımından ülkemiz için önemli konumda bulunan belde
belediyelerinin tüzel kişiliklerinin kaldırılması suretiyle bu yerleşim yerlerinin gelişmesine olumsuz
etki yapabileceği,

►Köyün yerel yönetim birimi olması sebebiyle birçok bakımdan tüzel kişiliğe sahip olması
sayesinde sahip olduğu hak ve yetkilerin tüzel kişiliği olmayan ve bu sebeple de bu kişiliğin getirdiği
hak ve yetkilerden mahrum olan mahalle birimine dönüştürülmesinin olumsuz yönde bir gelişme
olarak görüldüğü,

►Ülkemizde “Hereke Halı” nın dünya çapında tanınan bir marka değeri altında üretim
gerçekleştirdiği ve bunun gibi özel coğrafi alanların da iktisadi ve kültürel değeri göz önünde
bulundurularak tüzel kişiliğinin korunmasının önem taşıdığı ve bu bakımdan yeni idari yapılanmada
bu hususların dikkate alınması gerektiği,

►Mevcut düzende belediye sınırları içinde güvenlik hizmetlerinin polis örgütlenmesiyle, kırsal
alanda ise jandarma eliyle yerine getirilmesi uygulanmasının Tasarı’nın kanunlaşması halinde ne
şekilde uygulanacağı konusundaki muğlaklığın giderilmesi gerektiği,

►3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile büyükşehir belediyelerinin hukuki statülerinde planlı ve
etkin düzenlemeler yapılmış olup büyükşehir belediyelerinin Ankara, İstanbul ve İzmir gibi illere
kamu gelirlerinden pay verilerek imar durumlarında da iyileşmenin sağlandığı,

►Tasarı ile kurulması öngörülen Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı ile acil afet ve yardım
hizmetlerinin yanısıra taşradaki yatırımlar arasında eşgüdüm sağlanması, temsil, tören gibi protokol
hizmetlerin yürütülmesi, ildeki kamu kurum ve kuruluşlarına rehberlik edilmesi ve denetlenmesi
konularında yetkilendirildiği,

►Nüfusu iki binin altında olan belediyelerin hizmet üretme yeteneklerini kaybettikleri ve borç
yükü ile karşı karşıya oldukları için kapatılmalarının yerinde bir düzenleme olduğu,

►İllerde, il genel meclislerinin kardırılması ile birlikte ikili yapının sona erdirilerek illerde imar
bütünlüğü, kaynak alma ve kullanma bakımında optimal büyüklüğe ulaşılmış olacağı,

►Yeni düzenlemedeki idari yapılanmada il merkezlerinin bir cazibe merkezi haline
dönüştürülmesi sonucu nüfusun artacağı ve bunun büyükşehirlerin yükünü arttıracağı,
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Alt Komisyon raporunun geneli üzerindeki görüşmeler Hükümeti temsilen yapılan
açıklamalarda;

►Tasarının, yerel yönetim reformu çerçevesinde kamu yönetiminin etkinliği ve vatandaş
ihtiyaçlarına cevap verilebilirliğini arttırma bakımından önemli bir adım niteliğinde olduğu,

►Nüfusu elli, yüz gibi çok az olan köylere hizmet götürme konusunda yaşanan zorluklar ve
hizmet götürme maliyetlerinin yüksekliği de dikkate alınarak yeni mahalle ihdasında beş yüz nüfus
kriterinin benimsendiği,

►İçişleri Bakanlığı tarafından köy korucularının statülerini de içerecek şekilde Köy Kanunu
Tasarısı hazırlık çalışmalarının devam edilmekte olduğu,

►Mevcut köy ve mahallelerin kapatılmasına yönelik bir yaklaşımın mevcut olmadığı, Köy
Kanunu Tasarısı’nda yeni köy ihdasına yönelik bir nüfus kriterinin de öngörülmesi yönünde bir
yaklaşımın olduğu,

►Köy ve büyükşehir belediye sınırları içerisinde yer alan belde belediyelerinin ve belediye
sınırları dışında kalan nüfusu iki binin altında olan beldelerin tüzel kişiliklerinin kaldırıldığı,

►Türkiye’nin son yıllarda ulaştırma ve haberleşme altyapısı bakımından kaydettiği ivme de
göz önünde bulundurularak hizmetlerin üretilmesi ve ulaştırılmasında mahalle ölçeğinden büyükşehir
ölçeğine taşınmasının mümkün görüldüğü,

►Tasarıda ilk haliyle özel bütçeli tüzel kişiliğe sahip Yatırım İzleme ve Koordinasyon
Merkezi’nin Alt Komisyon çalışmaları neticesinde İçişleri Bakanlığı bünyesinde genel idare içinde
tanımlanan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı adı altında yapılandırmanın uygun görüldüğü,

►Alt Komisyonda kabul edilen metin ile sayısı 29’a yükselecek olan büyükşehirlerde 16082 köy
ve 1023 belde belediyesinin kapatılacağı, diğer illerde de nüfusu 2000’in altına düşen 559 belde
belediyesinin kapatılacağı, 

ifade edilmiştir.

Alt Komisyon Raporunun tümü üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde Alt Komisyon Metninin
maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir.

Komisyonumuzca Alt Komisyon metninin;

1’inci maddesi aynen kabul edilmiştir.

2’nci maddesinin;

- Yedinci fıkrası, coğrafi bütünlük ve hizmetlerin daha verimli sunulabilmesi amacıyla Defne
ilçesine bağlanan Gazi mahallesinin Antakya ilçesine bağlanmasını teminen, bu fıkraya ekli (6) sayılı
listede yer alan Antakya il belediyesine bağlı Gazi mahallesinin listeden çıkartılarak altıncı fıkraya
ekli (5) sayılı listeye eklenmesi ve Samandağ ilçesi Karaçay bucağına bağlı Çökek, Özengili,
Hüseyinli ve Çınarlı köylerinin yedinci fıkraya ekli (6) sayılı listeye eklenmesi suretiyle,

- Onbirinci fıkrası, ilçe sınırlarının değiştirilmesinde öncelikli işleminin ilçe sınırlarına dahil
olma, ikinci işlemin ise dahil olunulan ilçenin belediyesine katılma olduğundan hareketle alınan
redaksiyon yetkisi kapsamında fıkrada geçen “Yeşilyurt İlçe Belediyesine katılmıştır.” ibaresi
“Yeşilyurt ilçe sınırlarına dahil edilerek Yeşilyurt Belediyesine katılmıştır.” şeklide değiştirilmek
suretiyle,
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- Onikinci fıkrasında geçen “Battalgazi İlçe Belediyesine katılmıştır.” ibaresi yukarıda belirtilen
gerekçe ile alınan redaksiyon yetkisi kapsamında “Battalgazi ilçe sınırlarına dahil edilerek Battalgazi
Belediyesine katılmıştır.” şeklinde değiştirilmesi suretiyle,

- Yirmibeşinci fıkrasında geçen “yer alan” ibaresi redaksiyon yetkisi kapsamında “belirtilen
Çorlu Belediyesinin mahalleleri” şeklinde değiştirilmesi suretiyle,

- Yirmialtıncı fıkrasında ve Tasarıya ekli (25) sayılı listede geçen “Yavuzselim” ibareleri,
Trabzon merkezinin isminin eskiden beri Ortahisar olarak anılması ve tarihi özellikleri sebebiyle
“Ortahisar” olarak değiştirilmesi suretiyle,

- İstanbul ili Arnavutköy ilçesine bağlı “Nakkaş ve Bahşayış” mahalleleri ile Büyükçekmece
ilçesine bağlı “Muratbey” mahallesinin, Çatalca ilçesine yakın olması ve mevcut bağlı oldukları
ilçelere uzaklıkları sebebiyle bu mahallelerin İstanbul ili Çatalca ilçesine bağlanmalarını teminen
yeni otuzbeşinci fıkranın eklenmesi suretiyle, 

- İstanbul ilinde, Ayazağa, Maslak ve Huzur mahalleleri Şişli ilçesine bağlı olmalarına rağmen,
bu mahalleler ile bağlı bulundukları ilçe arasında Kağıthane ilçesi yer almaktadır. Bu mahallelerin
Sarıyer ilçesine daha yakın olmaları dikkate alınarak Sarıyer ilçesine bağlanmalarını teminen yeni
otuzaltıncı fıkranın eklenmesi suretiyle,

kabul edilmiştir.

3’üncü maddesinin;

- Tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idaresi, belediye ve köy tüzel kişiliklerine yapılan şartlı
bağışların, bağışın amaçları doğrultusunda kullanılmalarını teminen yeni üçüncü fıkranın eklenmesi
ve eklenen bu fıkranın ihdas amacının açıklığa kavuşturulması amacıyla alınan redaksiyon yetkisi
kapsamında “bu taşınır ve taşınmazların” ibaresinden sonra gelen “amacına yönelik” ibaresinin
“bağış amacına uygun” şeklinde değiştirilmesi ve diğer fıkraların da buna göre teselsül ettirilmesi
suretiyle,

- Teselsül ettirilmiş beşinci fıkrasının madde içerisinde sistematiği sağlamak amacıyla maddenin
son fıkrası olarak değiştirilmesi suretiyle, 

- Yedinci ve sekizinci fıkraları ile getirilen düzenlemenin münhasıran il özel idarelerinin tüzel
kişiliğinin kaldırıldığı illerde uygulanacağının tereddüde mahal vermeyecek şekilde vurgulanmasını
teminen, bu fıkraların başına “İl özel idarelerinin tüzel kişiliğinin kaldırıldığı illerde,” ibarelerinin
eklenmesi, sadece valiliklerce verilen idari para cezaları ile teminat iratlarının sekizinci fıkra
kapsamında değerlendirilmesini teminen fıkrada geçen, “elde edilen gelirler,” ibaresinden sonra
gelmek üzere “ile valiliklerce uygulanan” ibaresinin eklenmesi suretiyle,

kabul edilmiştir.

Tasarı metninde fıkralar halinde düzenlenmiş hususların, Genel Kurulda maddelerin görüşülme
usulüne uygun olarak ayrı maddeler halinde düzenlenmesi, kanun yapım tekniğine uygun olarak
sistematiğin sağlanması amacıyla Komisyon Başkanlığına verilen redaksiyon yetkisi kapsamında;

4’üncü maddesinin;

- Birinci fıkrası 4’üncü madde olarak,

- İkinci fıkrası 5’inci madde olarak,

- Üçüncü fıkrası 6’ncı madde olarak,
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- Beşinci, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu, onbirinci, onikinci ve yirminci fıkraları 7’nci
madde olarak,

- Onüçüncü fıkrası, işletme hakkı olmayan haberleşme altyapısının yapılmasının belediyeler
tarafından istenilmemesi nedeniyle metinden çıkarılması suretiyle,

- Yirmibirinci fıkrası, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun tüm illerde kurulu
bulunan ulaşım sektörü ile odaların mesleki üst kuruluşu olduğu, Federasyona bağlı odaların, illerde
ulaşım sektörünün tamamını temsil eden, sektörün tüm sorunlarına muhatap olan meslek ve ihtisas
odaları olduğu, bu odaların Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin doğal üyesi olmalarında ve oy
kullanma hakkının tanınmasında temsilde adalet ilkesi gereği hukuki yarar olduğundan hareketle
değiştirilmesi suretiyle 8’inci madde olarak,

- Yirmikinci fıkrası 9’uncu madde olarak,

- Yirmiüçüncü fıkrası 10’uncu madde olarak,

- Yirmidördüncü fıkrası, ilçe belediyelerinin otoparklarla ilgili olarak tahsil edilen gelirlerin belli
bir süre içinde büyükşehir belediyelerine aktarılmasını teminen “imar mevzuatı uyarınca belediyelerin
otoparkla ilgili olarak elde ettikleri gelirler,” ibaresinden sonra gelmek üzere “tahsil tarihinden itibaren
kırkbeş gün içinde” ibaresinin eklenmesi suretiyle 11’inci madde olarak,

- Ondördüncü, onbeşinci, onyedinci, onsekizinci ve ondokuzuncu fıkraları 12’nci madde olarak,

- Dördüncü, altıncı ve onaltıncı fıkraları 13’üncü madde olarak,

- Büyükşehir belediyesi bulunan yerlerde ayrılma yoluyla yeni bir belde kurulması için yeni
kurulacak beldenin nüfusunun en az 50.000 olması şartının 20.000’e çekilmesi amacıyla maddeye
eklenen yeni yirmibeşinci fıkra, 14’üncü madde olarak,

- Yirmibeşinci fıkrası, 15’inci madde olarak,

- Yirmialtıncı fıkrası, 16’ncı madde olarak,

- Yirmiyedinci fıkrası, 17’nci madde olarak,

- Yirmisekizinci fıkrası, elektronik haberleşme alt yapısı tesisleriyle ilgili olarak gerek 5809
sayılı Kanun ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na, gerekse 655 sayılı KHK ile Bakanlığa
düzenleme yapma yetkisinin tanınmış olduğu, bu yetki çerçevesinde başta baz istasyonları olmak
üzere elektronik haberleşme alt yapısıyla ilgili olarak 5809 sayılı Kanun’a ve 655 sayılı KHK’ya atıf
yapılmasını teminen değiştirilmesi, ayrıca yer seçim belgesi müessesesinin ihdas edilmesi suretiyle
belediyelerin kent ve yapı estetiğiyle hizmet gerekleri çerçevesinde alt yapı kurulumuna ilişkin süreçte
yetkilerinin belirgin hale getirilmesi amacıyla 5393 sayılı Kanun’un 15’inci maddesine birinci
fıkradan sonra gelmek üzere yeni bir fıkranın eklenmesi suretiyle 18’inci madde olarak, 

- Yirmidokuzuncu, otuzuncu, otuzbirinci, otuzikinci, otuzüçüncü, otuzdördüncü ve otuzbeşinci
fıkraları, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25’inci maddeler olarak, 

- Otuzaltıncı ve otuzyedinci fıkraları 26’ncı madde olarak,

- Otuzsekizinci fıkrası 27’nci madde olarak,  

- Otuzdokuzuncu ve kırkıncı fıkraları, 28’inci madde olarak, 

- Kırkbirinci ve kırkikinci fıkraları, 29’uncu madde olarak, 
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- Kırküçüncü fıkrası, uygulamada oluşacak tereddütlerin önüne geçilmesini teminen
değiştirilmesi suretiyle 30’uncu madde olarak,

- Kırkdört ve kırkbeşinci fıkraları, 31’inci madde olarak,

- Kırkaltıncı fıkrası 32’nci madde olarak,

- Kırksekizinci fıkrası, 33’üncü madde olarak,

- İl özel idaresi kapanan illerde kurulan yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarının görev
ve sorumluluklarını yerine getirebilmeleri amacıyla İçişleri Bakanlığı’nın bütçesine ilaveten bunlar
için de ödenek ayrılmasını teminen Tasarının kırkyedinci fıkrası ile ihdas edilen 28/A maddesinin
dördüncü fıkrasının sonuna, “Maliye Bakanlığı’nca, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarının
görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi için her yıl İçişleri Bakanlığı bütçesine yeterli ödenek
konulur.” cümlesinin eklenmesi suretiyle 34’üncü madde olarak,

- Tüm il özel idarelerinin üye olduğu Vilayetler Hizmet Birliği’nin merkezinin Ankara ili olduğu
ve Kanunun yürürlükteki hükmüne göre birlik başkanının, merkezin bulunduğu ilin valisi olduğu,
ancak Ankara İl Özel İdaresi’nin tüzel kişiliği kaldırılacak 29 il özel idaresi arasında olduğundan
hareketle, 5355 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinin değiştirilmesi
amacıyla yeni ihdas edilen kırkdokuzuncu fıkrası 35’inci madde olarak,

kabul edilmiştir. 

Geçici 1’inci maddesinin;

- Onbeşinci fıkrasının ilk cümlesindeki “Bu Kanuna göre tüzel kişiliği kaldırılan köylerde, 24/4/1930
tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 246 ncı maddesi hükmü uygulanmaz ve”  hükmü,
Tasarının 3’üncü maddesinde düzenlenmiş olduğundan hareketle metinden çıkarılması suretiyle ve alınan
redaksiyon yetkisi kapsamında Tasarıda kavram ve dil birliğinin sağlanmasını teminen “Bu Kanuna göre
tüzel kişiliği kaldırılan köylerde,” ibaresinin fıkranın başına eklenmesi suretiyle, 

- Ondokuzuncu fıkrasında geçen, “Bu Kanunla kurulan ilçelerin” ibaresinden sonra gelmek
üzere, özel idarelerin kapandığı illerde kurulan yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarının
ihtiyacı olan personel kadrolarının ihdas edilmesini teminen “ve yatırım izleme ve koordinasyon
başkanlıklarının” ibaresinin eklenmesi ve bu fıkraya bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü taşra
teşkilat cetvelinde yer alan “Tapu Sicil Müdürü” unvanının redaksiyona tabi tutulmak suretiyle “Tapu
Müdürü” şeklinde değiştirilmesi suretiyle,

- Yirmiüçüncü fıkrası, bu Tasarıyla gerçekleşecek olan katılımlar sonucu mülki sınırlarda
meydana gelen değişikliklerin düzenlenmesini teminen “büyükşehir belediye sınırının ilin mülki
sınırlarına genişletilmesine,”  ibaresinden sonra gelmek üzere “ mülki sınır değişikliği yapılmasına
ve” ibaresinin eklenmesi suretiyle,

kabul edilmiştir.

Geçici 2’nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Yürürlük maddesi, Tasarı metninde yapılan değişiklikler kapsamında redaksiyona tabi tutulmak
suretiyle 36’ncı madde olarak kabul edilmiştir.

Yürütme maddesi, 37’nci madde olarak kabul edilmiştir.

Tasarının tümü Komisyon üyelerimizin oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Komisyonumuzdaki görüşmeler sırasında tam tutanak tutulmuştur.
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Tasarı, kanunların hazırlanmasında uygulanan usul ve esaslar doğrultusunda, kanun yapım
tekniğine uygunluğun, kavram ve dil birliğinin sağlanması, fıkralar halinde düzenlenmiş hususların
Genel Kurulda maddelerin görüşülme usulüne uygun olarak ayrı maddeler olarak düzenlenmesi
amacıyla Komisyon Başkanlığımıza verilen yetki kapsamında redaksiyona tabi tutulmuştur.

Komisyon üyelerimizden İstanbul Milletvekili Hüseyin BÜRGE, Niğde Milletvekili Alpaslan
KAVAKLIOĞLU, Zonguldak Milletvekili Özcan ULUPINAR ve Sinop Milletvekili Mehmet
ERSOY, İçtüzüğün 45’inci maddesi uyarınca Genel Kurulda İçişleri Komisyonunu temsil etmek
üzere bu konuda özel sözcü olarak seçilmişlerdir.

Muhalefet şerhlerinin Komisyon Başkanlığımıza ulaştırılması hususunda İçtüzüğün 42’nci
maddesi uyarınca 31 Ekim 2012 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar makul bir süre verilmiştir.

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.

Başkan Başkanvekili Sözcü

Muammer Güler Feyzullah Kıyıklık Hüseyin Bürge
Mardin İstanbul İstanbul

Kâtip Üye Üye

Gülay Samancı Namık Havutça Cuma İçten
Konya Balıkesir Diyarbakır

(Muhalefet şerhim vardır)

Üye Üye Üye

Sermin Balık Enver Erdem Muharrem Işık
Elazığ Elazığ Erzincan

(Muhalefet şerhim vardır) (Muhalefet şerhim vardır)

Üye Üye Üye

Ali Serindağ Celal Dinçer Sırrı Süreyya Önder
Gaziantep İstanbul İstanbul

(Muhalefet şerhim eklidir) (Muhalefet şerhimiz vardır) (İmzada bulunamadı)

(Muhalefet şerhim eklidir)

Üye Üye Üye

İlhan İşbilen Mehmet Siyam Kesimoğlu Muzaffer Aslan
İzmir Kırklareli Kırşehir

(İmzada bulunamadı)

(Muhalefet şerhim eklidir)

Üye Üye Üye

Mustafa Akış Ahmet Tevfik Uzun Mehmet Erdoğan
Konya Mersin Muğla

(Muhalefet şerhim vardır)
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Üye Üye Üye

Alpaslan Kavaklıoğlu Hasan Hüseyin Türkoğlu Mehmet Ersoy
Niğde Osmaniye Sinop

(Muhalefet şerhim vardır)

Üye Üye Üye

Ali Turan Mehmet Emin Dindar Özcan Ulupınar
Sivas Şırnak Zonguldak

Üye

Birgül Ayman Güler
İzmir

(Muhalefet şerhim vardır)
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MUHALEFET ŞERHİ
Bakanlar Kurulu tarafından 3 Ekim 2012 günü kararlaştırılarak 8 Ekim 2012 günü TBMM

Başkanlığı’na sunulan “Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ve gerekçesi, 10 Ekim 2012 günü
İçişleri Komisyonu’nda, 11-13 Ekim 2012 günleri İçişleri Altkomisyonu’nda görüşülmüştür. 

Tasarı’nın adı, Altkomisyon’da Hükümet önerisi ile değiştirilmiştir. 1/690 esas ve 13/10/2012
tarihli metnin adı “Onüç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmiüç İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”dır.  14 – 21 Ekim
günleri arasında yine İçişleri Komisyonu’nda görüşülmüştür. Bu, 2’si yürürlük-yürütme olmak üzere
6 ana madde ile 2 geçici maddelik ve toplam (81) sayfa numaralı bir metindir. 

Komisyon çalışmaları sırasında, Cumhuriyet Halk Partili komisyon üyelerince verilen 100’den
fazla önergenin tamamı reddedilmiş, Komisyon çalışmaları, Tasarı’nın iktidar partisi
milletvekillerince kabul edilmesiyle tamamlanmıştır.

Cumhuriyet Halk Partisi, aşağıda açıklanan gerekçelerle Tasarı’ya karşıdır. 

Metin beş ana bölümden oluşmaktadır. “Tasarı’nın Hazırlık ve Görüşme Sorunları” başlıklı ilk
bölümünde, Tasarı’nın hazırlanma ve görüşülmesiyle ilgili demokratik ilkelerle TBMM İçtüzüğü
kurallarına uygunluk bakımından 7 sorun belirlenmiştir. İkinci başlıkta “Tasarı’nın Genel Yapısı”
hakkında özet bilgiler verilmiştir. Üçüncü başlık “Tasarı’nın Bilimsel ve Hukuksal Bakımdan
İncelemesi”ni 9 alt başlıkta ayrı ayrı ele almaktadır. Dördüncü başlık, “Tasarı’nın Siyasal Bakımdan
Değerlendirmesi”ni bölgeselleşmek, yerel yönetimleri yok etmek, rant talanını genişletmek temalı
3 ayrı alt başlıkta yapmaktadır. Karşı oy yazısı, Cumhuriyet Halk Partisi’nin konuyla ilgili önerilerini
sunan bir “Genel Sonuç” başlığı ile sona ermektedir. 

I. TASARI’NIN HAZIRLIK ve GÖRÜŞME SORUNLARI
I.1. Tasarı kamuoyunun ve ilgili kesimlerin görüşlerine sunulmamıştır. 
Tasarı, hakkında çeşitli söylentiler dolaşan bir metin olmuş, ancak Hükümet tarafından kamuoyu

görüşüne açılmamıştır. Komisyon çalışmaları sırasında, Tasarı ile ilgili olarak AKP tarafından çeşitli
yerlerde yalnızca partili kimselerin katıldığı beş kapalı çalıştay yapıldığı bilgisi alınmıştır. Ancak bu
çalışmalar da Taslak üzerinde değil, Taslak hazırlığı ile ilgilidir. Bu nedenle görüşülen metin,
kamuoyuna sunularak tartışılmış bir metin olmadığı gibi, hazırlayanların ‘parti’sine de sunulmamıştır. 

I.2. İçişleri Komisyonu’na getirilen metin gerçekte bir Tasarı değil Taslak’tır.  
Bilindiği gibi Taslak, yasaların Hükümet kararına kadar geçen süredeki adı, Tasarı ise TBMM

Başkanlığı’na sunulduğunda kazandığı sıfattır. Görüşülen metin için diğer bakanlık ve kamu
kuruluşlarının yazılı görüşlerine sunulmamış, kamu yönetimi kurumlarının gerekli katkıları
alınmamıştır. Bu durum, Hükümet tarafının Altkomisyon çalışmaları sırasında 27 önerge vererek
metnin içeriğine de etki eden değişiklikler yapması ile kanıtlanmıştır. 

I.3. İçişleri Komisyonu tek komisyon olarak çalıştırılmıştır.
TBMM Başkanlığı, Tasarı’nın tali komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonu, ana komisyon

olarak İçişleri Komisyonu tarafından görüşülmesini kararlaştırmıştır. İçtüzük gereğince ana komisyon
çalışmalarının, makul süre içinde tamamlanacak tali komisyon raporunu da temel alarak yürütmesi
gerekir. Ana komisyonda dile getirilen bu durum karşısında Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan “işlerin
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yoğunluğu nedeniyle görevin yapılamayacağı yazısı” getirilmiştir. Daha sonra öğrenildiği üzere, söz
konusu Komisyon Başkanlığı’nca belirtilen bu gerekçe gerçek dışıdır; görüşmeyi mümkün kılmaktan
çıkaracak bir iş takvimi söz konusu değildir. Oysa Tasarı, Maliye Bakanlığı temsilcilerinin verdiği
bilgiye göre, bütçeye aylık 250 milyon TL yılda toplam 3 milyar TL ek maliyet getirme özelliğine
sahiptir. Yönetimler arası mali paylaşım sisteminin ilkelerine ve oranlarına ilişkin değerlendirilmeye
muhtaç değişiklikler getirmektedir. 

I.4. Tasarı Anayasa Komisyonu’nun incelemesine açılmamıştır. 
İçişleri Komisyonu’nda, Tasarı’nın içeriği nedeniyle Anayasa’ya aykırılıklar taşıdığı, bu nedenle

Anayasa Komisyonu’nda görüşülmesi isteği gündeme getirilmişse de, bu ısrarlı istem Başkanlık
Divanı’nca dikkate alınmamıştır. 

I.5. İçişleri Komisyonu gerekçesiz olarak ağır zaman baskısı altında çalıştırılmıştır. 
Tek komisyon olarak çalışan İçişleri Komisyonu’nda, partilere metin üzerinde görüşme ve

hazırlanma süresi tanınmamıştır. Komisyon, Tasarı’yı TBMM Başkanlığı’na (8 Ekim 2012)
sunulduktan sonra 48 saatlik bekleme süresinin hemen sonunda 10 Ekim 2012 günü görüşmek
zorunda bırakılmıştır. Birinci gün 12 saatlik çalışma süresi sonunda Altkomisyon oluşturma kararı
verilmiş, Altkomisyon iki gün 12 saat, bir gün 18 saatlik mesaiye zorlanmıştır. Altkomisyon 13 Ekim
2012 Cumartesi sabahı 05.00’te tamamlanmış, Komisyon 14 Ekim Pazar günü saat 14.00’te
toplantıya çağırılmıştır. Altkomisyon muhalefet şerhi yazıları için zaman verilmemiş; çoğaltma
Komisyon üyelerine toplantıya geldikleri anda ve muhalefet şerhleri tutanağa birleştirilmeksizin
eksik biçimde sunulmuştur. Anakomisyonun sonraki görüşmeleri de benzer bir zaman baskısı altına
alınmış, çalışmalar TBMM 18 Ekim 2012 günü tatile girmesine karşın 21 Ekim 2012 Pazar akşamı
geç saatlere kadar sürdürülmüştür.  

İçtüzüğe şeklen uyan, ancak ruhunu derin biçimde zedeleyen bu tarz, Hükümet temsilcilerinin
her türlü oylamayı kendi oylarıyla istedikleri gibi sonuçlandırma olanağına sahip bulunmaları
nedeniyle her türlü uyarıya karşın, görüşmelerin sonuna kadar terk edilmemiştir. 

I.6. İktidar partisi temsilcileri açıklama, savunma ve tartışmadan kaçınmışlardır. 
İçişleri Komisyonu’nun 16 üyesinden 9 – 12’si görüşmelere katılmış, hazır bulunanlar Tasarı

üzerine bilgi, görüş, eleştiri, savunma yapmaktan ısrarla uzak durmuşlardır. Çalışmalar muhalefet
partilerinden milletvekillerinin açıklama, görüş, eleştirileriyle sürdürülmüştür. Bu durum, yasama
görevi ihmali olarak değerlendirilmiş ve tutanaklardan görüleceği gibi pek çok kez dile getirilerek
Yüce Meclis’in saygınlığını korumak ve yükseltmek adına tarafımızdan ağır biçimde eleştirilmiştir.
Tasarı’nın sahibi iktidar partisinin milletvekillerinin büyük suskunluğu, Hükümet tarafından yasama
organının iradesine koyulmuş büyük ipotek olarak, parlamenter demokratik sistemin işlemez hale
getirildiğine kanıttır. 

I.7. Tasarı metni, yasa yazım kurallarına aykırı bir metindir. 
Tasarı, ikisi yürütme - yürürlük olmak üzere toplam 6 Madde ile 2 Geçici Madde’den oluşmakla

birlikte, ana metin 20 sayfa ve ekleriyle 81 sayfadır. Az sayıda maddenin bu kadar çok sayfayı
kapsaması, gerçekte hemen her biri ayrı bir madde olması gereken hükümlerin “fıkra” olarak
düzenlenmiş bulunmasından kaynaklanmaktadır. Tasarı’nın toplam 6 Maddesinde 131 “fıkra” yer
almaktadır. Yasama organının yasa yazım tekniğine açıkça aykırı olan bu düzenlemeye, maddeleri
esas alan Komisyon görüşmelerini “en kısa zamanda bitirme” amacı nedeniyle başvurulduğu açıktır.
Bu tercihin, TBMM Genel Kurul görüşmelerinde de varlığını sürdüreceği beklenmelidir. 1/690 esas
sayılı ve 13/10/2012 tarihli Tasarı, yasal metinlerde yerleşik hale gelmiş her türlü kuralı ihlal eden
yapısıyla, Hükümet’in yasama organı üzerindeki kabul edilemez ipoteğinin kanıtlarından biri olarak
tarihe geçmiştir. 
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II. TASARI’NIN GENEL YAPISI
İçişleri Komisyonu’nda görüşülen Tasarı, eklerinden başka, son ikisi yürürlük – yürütme olmak

üzere 6 Madde ve 2 Geçici Madde’den oluşmaktadır. 

Birinci madde 6 fıkralıdır; Tasarı’nın temelini oluşturmaktadır. Bu maddede büyükşehir
sayısı 29’a çıkarılmakta, tümü mülki sınırlar ile özdeş sınırlara kavuşturulmakta ve 29 il özel idaresi,
1582 belediye ile 16.082 köy tüzelkişiliği kaldırılmaktadır. 

İkinci Madde 34 fıkralıdır. Bu madde, yeni büyükşehir belediyesi yapılan 13 ili
ilgilendirmektedir. Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin,
Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Van’da illerin merkezlerinde yeni ilçeler ve bu ilçelerde yeni
belediyeler kurularak ilçe sınırları belirlenmektedir. Bu illerdeki belde belediyeleri ve köyler mahalle
olarak ilçelere bağlanmaktadır. Yeni kurulan ilçelerin toplam sayısı 23’tür. Ekteki 1 – 25 numaralı
listeler bu maddeye bağlıdır. (25) numaralı liste, yeni ilçelerin yeni belediyelerinin listesidir. 

Üçüncü Madde 8 fıkralı “çeşitli hükümler”dir. Gerçekte dört farklı konu düzenlenmektedir. 
(1) Mahalleye dönüşen köyler için, ilçe belediyeleri ya da istekte bulunursa büyükşehir

belediyeleri, tip mimari projeler yapacaklardır. 

(2) Toplam 29 ilde, kaldırılan il özel idaresinin yetki, görev ve sorumlulukları, ilgisine göre
merkezi ya da diğer yerel yönetim kuruluşlarına dağıtılacaktır. Fıkra 4’te bu görev İçişleri
Bakanlığı’na verilmiştir. 

(3) Kaldırılan 16.082 köydeki köy korucuları görevlerine aynen devam edecektir.

(4) Fıkra 5-8, taşocaklarıyla jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili yetkileri,
29 ilde, kaldırılan il özel idareleri yerine valiliklere devretmektedir.

Dördüncü Madde 48 fıkralı “değiştirilen hükümler”dir. Sıradan ve çok önemli hükümler
peş peşedir. 

Tasarının bu maddesinde toplam 10 yasada değişiklik yapılmaktadır. Bunlar 5216 Büyükşehir
Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu, 5253
sayılı Dernekler Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 5779 sayılı Vergi Gelirlerinden Pay
Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 2972 seçimler hakkında kanun; 5682 sayılı Pasaport
Kanunu, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Kanunu’dur.

Başlıca değişiklikler şunlardır: 
(1) Birinci maddeye uygun olarak büyükşehir belediyesi tanımı, “mülki sınırlara sahip” olarak

değiştirilmektedir. (fk. 1/a); Büyükşehir belediyesi kurma tanımı tek ölçüte indirilmiştir: 750.000 il
nüfusu (fk. 2); İlçe belediye sınırı mülki sınır olmuştur. (fıkra 3)

(2) Büyükşehirler “mabet” yapımı bakımı yardımında yetkili kılınmıştır. (fıkra 9, 12, 27)

(3) Büyükşehirlere elektronik haberleşme altyapısı kurmak ve işletmek; ve istasyonlara yer
seçim belgesi vermek yetkisi (fıkra 13; 28)

(4) UKOME yeniden düzenlenerek şoförler odası tam üye yapılmıştır (fıkra 21)

(5) Yerel yönetimlerle oda-dernek-vakıf ilişkisi sınırlandırılmıştır. (fıkra 29) 

(6) Merkezden payların oranları ve dağılımı değiştirilmiştir. (fıkra 35 – 38)

(7) Yol, kanal, su harcamalarına katılma payı belediye meclisi takdirine bırakılmıştır. (fıkra 40-42) 
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(8) Vali ve büyükşehir belediye başkanlarına diplomatik, tüm diğer belediye başkanlarına yeşil
pasaport verilmektedir. (fıkra 45, 46)

(9) İl özel idaresinin organlarına ilişkin değişiklikler yapılmaktadır. (fıkra 30 - 34)

(10) İl özel idarelerinin kaldırıldığı 29 ilde valilikler bünyesinde “Yatırım İzleme ve
Koordinasyon Başkanlığı” kurulmaktadır. (fıkra 48)

Geçici Madde 1, toplam 26 fıkra halinde devir teslim işlemlerini düzenlemektedir. 
Devir teslim işlemleri valinin başkanlığında bir komisyon kurularak yapılacaktır. Bu çerçevede

29 ilde kaldırılan belediye ve köylerin tasfiyesi; kaldırılan il özel idarelerinin tasfiyesi; büyükşehir
belediyelerinin kuruluşu ile ilgili personel, taşınmaz ve diğer mal varlıkları konuları düzenlenmiştir.  

Geçici Madde 2, büyükşehir dışındaki 52 ilde köye dönüştürülen belediyelerle ilgilidir. 
TÜİK 2011 Adrese Dayalı Nüfus Sayım Sonuçları’na göre nüfusu 2000’den az belediyeler köye

dönüştürülmektedir. Bunların toplam sayısı 559’dur. Bunlar Ek-27 sayılı listede sıralanmıştır.

III. TASARI’NIN BİLİMSEL ve HUKUKSAL BAKIMDAN İNCELENMESİ
Tasarı, başlığı bakımından Büyükşehirler ile ilgilidir; yerel yönetim alanını düzenlemektedir.

Ancak, Tasarı’da getirilen hükümler, yalnızca yerel yönetimlerle ilgili değildir. Tasarı bütün idare
örgütlenmesini köklü biçimde değiştirmektedir. 

Tasarı’nın başlıca özellikleri, hukuksal bakımdan aşağıda altı başlık halinde incelenmektedir.
Siyasal irdeleme “değerlendirme” başlığı altında yapılmıştır. 

III.1. MÜLKİ SINIRLARDA BÜYÜKŞEHİR KURULMASI SORUNU
Büyükşehir modelini, 29 ilde mülki il sınırları ile çakıştıran maddeler Anayasal, hukuksal,

bilimsel gerçeklere aykırıdır. Konu aşağıda beş maddede açıklanmaktadır. 

Tasarının 6 fıkralı birinci maddesi, büyükşehir belediyesi modelini 29 ilde illerin mülki
sınırlarıyla özdeşleştirmektedir. Hüküm şöyle düzenlenmiştir: 

(1) Mevcut 16 büyükşehir belediyesinin sınırlarını il mülki sınırları haline getirmekte; hali
hazırda İstanbul ve Kocaeli’ndeki durumu tüm illere uygulamaktadır.

(2) Yeni 13 ilde sınırları yine il mülki sınırı olacak biçimde büyükşehir belediyesi kurmaktadır.

(3) Toplam 29 büyükşehir ilindeki 1023 belde belediyesi ile 16.082 köyü mahalle yapmakta,
böylece 29 ilde yalnızca bir büyükşehir belediyesi ile buna bağlı ilçe belediyeleri kalmaktadır.

(4) İstanbul ve Kocaeli’nde korunan köyleri de mahalleye çevirmektedir. 

(5) Toplam 29 ildeki il özel idarelerini kaldırmaktadır. 

(6) Toplam 29 ildeki bucakları ve bucak teşkilatlarını kaldırmaktadır. 

Geçici Madde 2’de ise, büyükşehir yapılan illerin dışında kalan 52 ilde de, nüfusu 2000’den az
belediyeler başka hiçbir özellik göz önünde bulundurulmadan kapatılıp köye dönüştürülmektedir.
Bu hükümle de 43 farklı ilde toplam 559 belediye tüzel kişiliğini yitirmektedir. 

1. Yetkililer, İçişleri Bakanlığı ya da başka bir kurum tarafından, mülki sınırların mahalli
hizmetler için uygun ölçek olup olmadığı konusunda herhangi bir çalışma yapılmadığını
belirtmişlerdir. Düzenlemeye dayanak olarak sunulan herhangi bir bilimsel ya da resmi
açıklama ya da gösterge yoktur. 

– 158 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 338)

yasemin



2. Büyükşehir modelinin mülki sınırlarla çakışık olduğu İstanbul ve Kocaeli, diğer 27 il için
doğru örnekler değildir. Bunlar, alanı bakımından ülkemizin en küçük illeri iken, nüfusu
bakımından en kalabalık olan illerdir. Türkiye’de bir kilometrekareye ortalama 97 kişi düşerken, bu
sayı İstanbul’da 2.622, ikinci sıradaki Kocaeli’de 443’tür. Marmara metropolitan bölgesinin parçaları
olan bu kural-dışı iller, Konya ve Şanlıurfa gibi büyük yüzölçümlü görece düşük-dağınık nüfuslu
tarımsal iller için örnek oluşturmaktan çok uzaktır. Konya’da nüfus yoğunluğunun km2 başına 52 kişi
olduğunu belirtmek yeterlidir.

3. Tasarı’nın gerekçesine göre, bu hüküm ile belediyelerin “tek merkezden yönetim”i etkinlik
ve verimliliği arttıracak, vatandaşın artan hizmet beklentilerini karşılamayı sağlayacaktır. Geniş ölçek
sayesinde gelişmiş teknolojiler sağlanacak, uzman işgücü istihdam edilebilecek, kaynaklar daha
isabetli kullanılabilecektir. Mülki sınır, belediye hizmetleri için optimal ölçekte iş görme olanağı
verecektir. Oysa, mülki sınırların mahalli hizmetler için “optimal ölçek” sayılması olanaksızdır.

a) Büyükşehir belediyesi ve diğer belediyeler “yerel ortak ihtiyaçlar” için kent merkezlerinde
kurulur. Mülki yönetim ise, iller ve ilçeler olarak “ulusal ortak ihtiyaçlar” tasarlanır. Bu iki tip
toplumsal ihtiyaç birbirlerinden niteliksel olarak farklıdır; merkezden yönetim ve yerinden yönetim
esaslarının varlığı da bu nedenden doğar. 

b) Hizmet ve yönetim ölçekleri farklı ölçütlere göre belirlenir. Mülki yapılanma yönetim
ölçeğidir; sınırlar ulusal siyasi ve idari ölçütler ile belirlenir. Mahalli yapılanma ise, yerel nitelikteki
“hizmetler ölçütü”ne göre belirlenir. Hiçbir il ya da ilçe sınırı çöp, su, kanalizasyon hizmetlerinde
verimlilik sorunu gözetilerek kurulmamıştır. Ya da hiçbir il ya da ilçenin sınırları konut – işyeri – yeşil
alan hesapları yapılarak belirlenmemiştir. Dolayısıyla, mülki sınırların mahalli ihtiyaçlar için “optimal
ölçek” olması genel kural değil ancak istisnai bir durum olabilir.

c) Anayasa’nın 126. Maddesine göre iller ve ilçeler merkezden yönetimin gerekleri çerçevesinde
ülke genelinden “coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre”
kurulurlar. Belediyeler ise, ülke genelinden bakışa göre değil yerinden bakışa göre, yerleşmeler
temelinde ve “yerel hizmetler” ölçüsüyle kurulurlar. Yerel yönetimler öbek öbek yerleşmeler için
kurulurken, mülki birimler öbekler bütünü için tasarlanır. Dolayısıyla, mülki ölçeğin mahalli ölçek
ile özdeşleşmesi, en baştan böyle ortak bir düşünce geliştirilmediğine göre büyük rastlantı olur. 
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4. Büyükşehir Belediyesi, Anayasa’nın 127. Maddesindeki “büyük yerleşim merkezlerinde özel
yönetim biçimleri kurulabilir” hükmüne dayanılarak kurulmuştur. Anayasa’ya göre bu model “iller
için” değil “yerleşim merkezleri” için söz konusu olabilir. Oysa “il” ve “ilçe” yerleşim merkezi
değildir. Bunlar küçük – büyük çok sayıda yerleşmeyi, yerleşme merkezleri ile mücavir alanlarını,
yerleşmeler arasındaki boş dağ, göl, vb. coğrafyayı kapsayan “alan”lardır. Anayasadaki tanım,
büyükşehir belediyesinin il ve ilçe mülki sınırları üzerinde kurulmasına izin vermez. Düzenleme,
getirdiği tanım bakımından Anayasa’ya aykırı’dır. 

5. Anayasa’nın 126. Maddesine göre “illerin idaresi yetki genişliği esasına dayanır”. Bu hüküm,
1961 Anayasası ile 1982 Anayasası’nda aynıdır. Oysa, 1924 Anayasası’nda “illerin idaresi yetki
genişliği ve görevler ayrılığı esaslarına dayanır” hükmü yer almaktaydı; görevler ayrılığı hükmü
1961’de kaldırılmıştır. Bu doğrultuda, il özel idareleri il genel idaresi karşısında ikincil konumda
kalmıştır. Büyükşehir belediyesi, bir “yerel yönetim türü”dür; yerinden yönetim esası kapsamında yer
alır. Dolayısıyla, büyükşehir belediyesi modelinin bu hüküm bakımından da mülki sınırlarda
kurulması olanağı yoktur. Yerinden yönetim esasına dayanan büyükşehir belediyesi modelini iller
düzeyinde kurmak Anayasa’ya aykırıdır.

III.2. BAZI İL ÖZEL İDARE TÜZELKİŞİLİKLERİNİN KALDIRILMASI
Varlıkları il kuruluş kararlarına bağlı olan il özel idarelerinin tüzelkişiliği, il ortadan

kaldırılmadıkça tek tek ya da grup halinde sona erdirilemez. Bu uygulama merkezi ve yerel
yönetimler arasında görev bölüşümünün genelliği ilkesine aykırılık oluşturur. Vatandaş açısından
ise, Anayasal eşitlik ilkesinin ihlali anlamına gelir. 

Yukarıda (III.1)’de özetlenen Madde 1’in 5. Fıkrası, büyükşehir kurulan 29 ilde il özel
idarelerinin tüzelkişiliğine son vermektedir. Madde 3’ün 2. ve 4. Fıkralarıyla da, il özel idarelerinin
yetki, görev ve sorumluluklarının ne olacağı, düzenlenmiştir. Buna göre, 29 il özel idaresinin yetki,
görev ve sorumlulukları ile ilgili konularda kanunlarla yapılmış göndermeler “ilgisine göre
bakanlıklara, bakanlıkların bağlı veya ilgili kuruluşları ile bunların taşra teşkilatına, Hazine’ye,
valiliklere, büyükşehir belediyelerine ve bunların bağlı kuruluşlarına veya ilçe belediyelerine yapılmış
sayılır.” Tasarı, bu işlerle ilgili herhangi bir tereddüt olursa, bunların İçişleri Bakanlığı
düzenlemeleriyle giderileceğini belirtmektedir. 

a) İl özel idaresi, illerin kuruluşu ile birlikte, ayrı bir karara gerek kalmaksızın kurulan
birimlerdir. Varlıkları illerin varlığı ile bir bütündür. Bu durum, il özel idaresi tüzelkişiliğinin il
mülki kişiliğinden ayrı olarak bazı iller için kaldırılıp bazıları için korunmasını uygulanamaz kılar.
Mevcut düzenlemeye göre, bir il ortadan kalkmadıkça il özel idaresi ortadan kaldırılamaz. İl özel
idareleri için başvurulabilecek tek hukuksal yol, bir yasa ile ülkenin tüm illerinde toplam bir değişiklik
yapmaktan ibarettir. 

b) İl özel idaresi, bir yerel yönetim türü olarak, il genel idaresinin tarihsel olarak ayrılmaz
parçasıdır. Bakanlıkların taşrada ilgili birimleri eliyle yapmakta güçlük çektikleri yatırım ve hizmetler,
il özel idaresi aracılığıyla yapılmaktadır. Böylece “genel” ve “yerel” çıkarların uyumlaştırılması
sağlanmaktadır. Bu nedenle il özel idarelerinin kaldırılması, yalnızca yerel yönetim çevresini değil
genel yönetim çevresini de doğrudan etkiler. Nitekim bu boşluk, Tasarı ile “Yatırım İzleme
Koordinasyon Merkezi adlı yeni bir birim kurulmasına yol açmıştır. İl özel idarelerinin ülkenin bir
bölümünde kaldırılması, doğrudan merkezi yönetim hizmetlerini etkileyeceği için, yatırım ve
hizmetlerde genellik ve eşitlik ilkesini zedeler.
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c) Belirtilen hukuksal zorunluluk, temel önemde olan bir fiili gereklilikten doğar. Tasarı’nın bazı
il özel idarelerini ortadan kaldırması, bu düzenlemeyi “genellik ilkesi”nden uzaklaştırmıştır.
Değişikliği 29 ille sınırlı olarak yapmakta, böylece merkezi yönetimi belirli konularda 29 ilde görevli
kılarken, kalan 52 ilde görevsiz ilan etmektedir. Bu hükümle, örneğin bazı Milli Eğitim Bakanlığı
hizmetleri 29 ilde bakanlığın başka bir birimine ya da valilik hizmet birimlerine devredilebilecek;
kalan 52 ilde ise il özel idaresi tarafından görülmeye devam edilecektir. Eğer 52 il özel idaresinden
de alınacak olursa, bu durumda söz konusu illerde il özel idarelerinde büyük boşalma durumu ortaya
çıkacaktır. Aksi durumda ise, belirli bir merkezi yönetim hizmeti farklı illerde farklı kural ve hizmet
uygulamaları sorununa yol açacaktır. Hizmetlerin örgütlenmesinde genel kural ilkesi, kamu
hizmetlerinde eşitlik ilkesi ile doğrudan bağlantılıdır. Bu durumda, il özel idarelerinin kısmi olarak
kaldırılması, Anayasa’nın 10. Maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesine aykırılık oluşturur. 

d) Tasarı, Madde 3’te 4. Fıkrayla, merkezi yönetim ve yerel yönetim arasında görev paylaşımı
yapan bir düzenlemedir. Görev paylaşımını bir bakanlığın yönetmelik – genelge düzeyi
düzenlemelerine bırakmıştır. Oysa Anayasa, hem idarenin hem de yerel yönetimlerle ilgili temel
düzenlemelerin kanunla yapılmasını emreder: 

Anayasa 123- İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir.
Anayasa 127/2- Mahallî idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak

kanunla düzenlenir.

İl özel idarelerinin görev, yetki, sorumluluklarının başka bir kurum ya da kuruluşa devri, ancak
yasa ile açıkça düzenlenerek yapılabilir. Bu yetki, yasa dışındaki düzenlemeler için kullanılamaz.
Tasarı’nın il özel idaresine ilişkin ortadan kaldırma hükmünün uygulanmasını düzenleyen
Madde 3’ün 4. Fıkrası Anayasa’ya aykırıdır. 

III.3. TOPLAM 29 İLDE BELDE BELEDİYELERİ ve KÖY TÜZELKİŞİLİKLERİNİN
KALDIRILMASI

Hükümler uygulamaya girdiği takdirde, ülkede köylerin % 47’si, belediyelerin % 54’ü kapanmış olacaktır. 
Tasarı Madde 1/3, büyükşehire dönüştürdüğü 29 ilde 1023 belediyenin ve 16.082 köyün

tüzelkişiliğini kaldırmakta, bunları bulundukları ilçedeki belediyenin mahallesine dönüştürmektedir.
Geçici Madde -2 ise, diğer 52 ilde nüfusu 2000’den az olan 559 belediyeyi köye dönüştürmektedir.
Böylece tüzelkişiliği mahalle ve köye dönüştürülen toplam belediye sayısı 1582’ye ulaşmaktadır. Bu
kararla ilgili olarak yerleşmeler konuyla ilgili olarak hiçbir yolla bilgilendirilmemiş, hiçbir belde ve
köyde halk oylaması yapılmamıştır. 

a) Bu, toptancı ve emredici bir zihniyettir. Yerel tüzelkişiliklerin, yerel halka danışılıp
sorulmadan kapatılması, Türkiye’nin 1992 yılında onayladığı Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler
Özerklik Şartı hükümlerine ve dolayısıyla Anayasa’nın 90. Madde hükümlerine aykırıdır.

b) Yerel yönetimler, mevcut Hükümet tarafından 2005 tarihli 5302 sayılı İl Özel İdaresi, 5216
sayılı Büyükşehir Belediyesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu değişikliklerinde “idari ve mali
özerklik” özelliğine sahip kılınmışlardır. Bu Tasarı ile Hükümet kendi eliyle güçlendirdiği yerel
haklar sistematiğini kendisi kırmaktadır. Hükümet’in kendi programında ve seçim bildirgelerinde
halka verdiği yerel yönetimleri güçlendirme ve kendilerine ilişkin kararlarda söz sahibi edilme
sözlerini tutmaktan vazgeçtiği anlamına gelmektedir. Hükümet, halkı aldatmıştır: 

AKP Programı –4.3. Yerel Yönetimler Başlığı: “…Artık demokrasi sadece bir seçme ve seçilme rejimi
değil, aynı zamanda katılma ve işbirliği rejimi olarak algılanmaktadır. Bu katılım ve işbirliğini gerçekleştirecek
temel birimler ise yerel yönetimlerdir…… * Kendi alanlarıyla ilgili düzenlemelere gidilmeden önce yerel
yönetimlere danışılması ilkesini getirecektir.”
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c) Mahalleye dönüştürülmek istenen 1023 belde belediyesi, hiçbir ortak özellik çevresinde
birleştirilemeyen bir çeşitlilik içermektedir. Büyükşehir yapılmak istenen 29 ilde yer alan bu
beldelerin içinde dünyanın en özel sörf koylarından biri demek olan Alaçatı/Çeşme de vardır;
Aydınoğulları Beyliği’nin başkenti ve 1889’dan bu yana belediye olan Birgi/Ödemiş de ya da
Antalya’nın Side beldesi de vardır Ordu Mesudiye’nin turizm beldesi belgesine sahip olan Yeşilce
de… Özellikle turizm bölgelerinde belediyelerin kapatılması, örneğin Marmaris/Muğla’ya bağlı ve
ilçe merkezine 51 km uzaklıktaki Bozburun Beldesi’nde olduğu gibi turizm sektörü bakımından
önemli aksamalar yaratacaktır. Özgün tarihsel, turistik, coğrafi özellikleri olan beldeleri, büyükşehirin
yerleşik olacağı il merkezinden yer yer 100 km’yi aşan uzaklıktaki köylerin en yakın merkezlerindeki
beldeleri toptancı bir yaklaşımla kapatmak, hiçbir “optimum ölçek” gerekçesiyle açıklanamaz. Bu
yaklaşımın, Hereke Belediyesi kapatılarak uluslararası önemdeki Hereke İpek Halı markasının
mahallede kaybedilmesi gibi büyük maliyetleri olmaktadır.

d) Mahalleye dönüştürülmek istenen 16.082 köy, Türkiye’de köy varlığının yarısının ortadan
kaldırılması demektir. Bu yöntem, düzlük alanda ve görece küçük olan bir coğrafyada yakıcı
yanlışlara yol açmayabilir. Ancak sert coğrafyaya ve uzak dağ köylerine sahip görece geniş alana
sahip illerde mahalle yapılmış köyler gerçeği, bu toptancı yaklaşımın sorunları açıkça göstermektedir.

Daha önemlisi, köy tüzelkişiliği, mahalle tüzelkişiliğinden farklı hak ve ayrıcalıklar yaratır.
Mahalle muhtarlıkları mal varlığına sahip değilken, köy muhtarlıkları köy arazisine, kullanma
hakkına sahip olduğu orman, mera varlığına sahiptir. Bu yerleşmelerin mahalleye dönüştürülmesi,
tüm köy varlıklarının ve kullanma haklarının ortadan kalkması, bunların belediye hukuku çerçevesine
taşınması demektir. Sonuçta, Türkiye’nin doğal varlıkları ve nüfusunun yerleşik değerleri, halkın
istek ve iradesinden uzaklaştırılmış olacaktır. Köylüden uzaklaştırılmış olan karar mekanizmaları
karşısında yerel halk savunmasız ve araçsız kalacaktır. Demokratik hakların kullanılamadığı ve halk
denetiminden kurtarılmış yönetimlerin karar verdiği bir yönetim, hiçbir bakımdan demokratik olarak
nitelenemez. Geniş ölçeğin etkinlik – verimlilik hırsının bu temel değerleri yok etmesine izin
verilemez. 

III.4. TOPLAM 43 İLDE KÖYE DÖNÜŞTÜRÜLEN BELEDİYELER SORUNU
Köye dönüştürülmek istenen 559 belediye için 2000 nüfusun herhangi bir yasal geçerliği

yoktur. Belediye kuruluş eşiği 5000’dir. Belediye kapatma hükmünün neden 2000’den az nüfus olarak
seçildiğine ilişkin açık bir dayanak yoktur. Bu, Hükümet tasarısının keyfi tercihlerinden biridir. 

İkibinden az nüfuslu belediyeler 2007 yılında da kapatılmak istenmiş, ortaya çıkan yönetsel kaos,
bu yerleşmelerde yaşayanların dinmeyen itirazları ve yargı kararları sonunda uygulanamamıştı.
O tarihte çıkarılan 5747 sayılı yasanın ekindeki belediyeler ile şimdi kapatılmak istenen
belediyeler karşılaştırıldığında, bunların 426’sının çakıştığı görülmektedir. 2007 düzenlemesi,
önemli bir deneyim kazandırmış olması gerekirken, o tarihte ortaya çıkan itirazların yine dile getirilmekte
oluşu, durumun tersine olduğunu göstermektedir. Tek ölçütlü genel karar, görülmektedir ki, bu sorunu
uygun biçimde çözmeye yetersizdir. Yapılması gereken, bu konunun bir çalışma başlığı haline getirilmesi,
bu çerçevede her bir yerleşme için oradaki sakinlerin yararına ve rızalarına dayalı uygun çözümlerin
yaşama geçirilmesidir. Çözüm, yerine uygun çözümler içeren idari kararlar ile bulunmalıdır.

III.5. BUCAKLARIN KALDIRILMASI
Tasarı’nın ilk maddesinde 6. Fıkra, 29 ildeki bucakları kaldırmakta, diğer 52 ildeki bucakları

korumaktadır. 
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Bucak – nahiye, 1950’li yıllardan bu yana sayıları sürekli artan ilçeler nedeniyle yerlerini çoktan
yitirmişlerdir. İçişleri Bakanlığı’nın bazı kayıtlarında ülke genelinde dolu olan bucak müdürlüğü
kadrosu sayısı yalnızca 1 olarak gösterilmektedir. Bucaklar fiilen ortadan kalkmıştır; kağıt üzerindeki
varlıkları bile neredeyse kalmamıştır. Bu duruma karşın Tasarı’nın bucakları ülke genelinde
kaldırmaktan neden uzak durduğunu anlamak kolay değildir. 

III.6. VALİLİKLERİN 29’UNA YENİ BİRİM: YATIRIM İZLEME ve KOORDİNASYON
BAŞKANLIĞI

Tasarı, Madde 4/47. Fıkrayla 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı kuruluş yasasında değişiklik yaparak
valilik bünyesinde yeni bir başkanlık kurmaktadır: Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı. 

Yeni birim, il özel idarelerinin kaldırılması nedeniyle ortaya çıkan boşluğu doldurma
gereksinmesinden doğmuştur. Gerçekte bu, il özel idareleri boşluğunun büyükşehir modeliyle
doldurulamadığının açık göstergesidir. 

YİKB, valiye bağlı “izleme”, “eşgüdüm”, “tanıtım”, “rehberlik”, “denetleme”, “yatırım”,
“bakım-onarım”, “yardım işleri”, “raporlama – değerlendirme”, “emniyet hizmetleri harcamaları”,
“merkezi idare tarafından yapılacak her türlü yardım ve desteğin izlenmesi ve gerekirse bizzat
yapılması”…. yetkili ve görevli sayılmıştır. Bu kapsam, gerçekte İl Genel İdaresi olarak bilinen
geleneksel yapının kapsamıdır. YİKB, gündemdeki Tasarı’nın gerçekte yalnızca yerel yönetimleri
değil aynı zamanda merkezi yönetimi de içine alan bir kapsama sahip olduğunu göstermektedir. 

1. Sayılan özelliklere bakılırsa, YİKB olarak anılan birim, il genel yönetimini gerçekleştirecek
“alternatif il genel yönetimi”dir. Geleneksel olan parça İl İdaresi Kanununda kalmıştır. YİKB
sayesinde İçişleri Bakanlığı bünyesinden başka bir dal çıkmaktadır. Başka bir deyişle, il genel
idaresinin içi boşalmaktadır. 

2. YİKB, il genel idaresinde olmayan bir özelliğe sahiptir: İldeki merkezi yönetim kurum ve
kuruluşları hakkında yıllık raporlar hazırlayacak ve bunu Başbakanlığa ve ilgili Bakanlıklara
gönderecektir. Böylece İçişleri Bakanlığının kuruluş yasası içindeki bir birim aracılığıyla valilikler
doğrudan başbakanlık ile bağlanmaktadırlar. 

İlleri büyükşehir modeline vermek, il genel yönetimini iş göremez kılma sonucu yaratmaktadır.
İş göremezlik, illerde genel yönetimin tasfiyesini zorlayacaktır. Bu, yönetilemezlik durumundan
başka bir şey değildir. Tasarı’nın, gerçekte ülkenin tüm yönetim yapısını değiştirmeye giriştiği, ama
bunu sistemli ve açıkça savunulabilir biçimde yapmaktan aciz olduğu, en çok bu hükümde kendini
ele vermektedir. 

III.7. GELİRLERİN YENİDEN PAYLAŞIMI SORUNU
Tasarı, Madde 4/35-41. Fıkralarıyla 5779 Pay Kanununun; 2464 sayılı Belediye Gelirleri

Kanununun; Madde 3/6-8 fıkralarıyla 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar Kanunu ve 3213 sayılı Maden
Kanunu’nun mali hükümlerinde değişiklikler yaparak akçal denkleştirme (mali tevzin) sistemine
değişiklikler getirmektedir. 

Genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan paylardaki değişiklikler şöyledir:
1. Büyükşehir olan illerin her birinin verdiği GBVGTT’nın yüzde 5’i o ilin büyükşehir

belediyesine bırakılmaktadır. Tasarı bu oranı yüzde 6’ya çıkarmıştır. 
2. Yüzde 6’lık payın yüzde 70’i büyükşehire kalmaktadır; bu oran yüzde 60’a düşürülmüştür.

Kalan kısım nüfusuna göre ilçelere (bağlı belediyelere) pay edilirken Tasarı kalan yüzde kırkın yüzde
70’ini nüfusa yüzde 30’unu da yüzölçümüne göre dağıtmayı öngörmektedir.
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3. GBVGTT’ndan bağlı belediyelerin alacakları miktarın yüzde 30’u büyükşehire verilmektedir;
bu oran aynı kalmıştır.

4. GBVGTT üzerinden yüzde 0,5 pay il özel idarelerine ayrılacaktır. 29 il özel idaresi kapatıldığı
gerekçesiyle, mevcut durumda yüzde 1,15 olan pay düşürülmektedir. 

5. GBVGTT üzerinden büyükşehirlerin bağlı ilçe belediyelerine ayrılan yüzde 2,50 pay, yüzde
4,50’ye yükseltilmektedir; bu bağlı belediyelerin artan sayısına denk düşmekte yoksa onları daha
fazla desteklemek sonucu vermemektedir.

6. GBVGTT üzerinden büyükşehirler dışındaki belediyelere verilen yüzde 2,85 pay, 1,50’ye
düşürülmektedir. 

Tasarı, bu hükümlerle büyükşehir olan illeri fonlamakta, bu modelin de ilçelerini değil öncelikle
üst kademesini oluşturan büyükşehiri kayırmaktadır. Şimdiki uygulamada ve Tasarı’nın dokunmadığı
bir hüküm ile bu mali tercih arasında açık bir çelişki vardır. 5216 sayılı yasa, büyükşehir belediyesini
ilçe belediyeleri arasında “koordinasyon sağlayan” kademe olarak tanımlar. Başka bir deyişle yasaya
göre üst kademe “icracı birim” değil öncelikle bir “eşgüdümleme kademesi”dir. Ne var ki akçal
denkleştirme bu tanımı doğrulamaz. Tersine, üst kademeyi ilçe belediyeleri üzerinde çok güçlü bir
harcamacı birime dönüştürür. Tasarı’nın temel sorunlarından ikisi burada karşımıza çıkar: 

(1) Büyükşehir modelinin yapısal sorunlarına hiç dokunulmadan yanlış yapı 29 ile
yaygınlaştırılmaktadır. 

(2) Tasarı belde ve köyleri kapatarak yok ettiği gibi, belediyeleri ilçe kademesinde de zayıf
bırakmaktadır. 

III.8. MADEN ve SU KAYNAKLARININ YÖNETİM SORUNU

Maden ve jeotermal kaynaklar ile doğal mineralli su ruhsatları konusu aynı içeriğe sahiptir. 

Maden Kanunu’na göre altılı sınıflandırmada en düşük maden grubu olan (I-a) grubu madenler
olan “inşaat ile yol yapımında kullanılan ve tabiatta doğal olarak bulunan kum ve çakıl” işletmeciliği
ruhsatlarını vermek il özel idaresinin yetkisindedir. Tasarı, il özel idarelerini kaldırdığı 29 ilde bu
yetkiyi valiliklere vermektedir. 

Günümüzde, il özel idareleri bu yetkiyi il genel meclisine getirmeden bürokratik birimlerde
tamamlayarak kullanmakta; il genel meclisleri herhangi bir şikayet olursa inceleme – denetleme
amacıyla devreye girebilmektedir. Mevcut il özel idaresi işleyişi bakımından önemli bir eksiklik
olarak karşımıza çıkan bu durum, şimdi 29 ilde yetkinin valiliklere verilmesiyle düzeltilmek yerine
bozuk işleyişin sürdürülmesiyle kalıcılaşacaktır. 

Taşocakları, çeşitli illerde ve özellikle tarımsal alanlar ile ormanlık yerlerde ivedilikle önlenmesi
gereken büyük tahribatlara yol açmaktadır. Bu durumu ortadan kaldırmanın yollarından biri, söz
konusu yetkinin il genel meclisiyle diğer ilgili yerel meclislerin yetki alanına onay ve denetim
yetkisine açılmasıdır. 

Tasarı, düzeltme ve denetim gerektiren bu konudaki yanlışı yaygınlaştırarak düzenlemekte, kamu
kurumlarının Madde 168 ve 169’da üstlendikleri Anayasal görevlere uygun yönetsel mekanizmalar
kurmayı ihmal etmektedir. 
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III.9. MABETLER İLE İLGİLİ YETKİLENDİRME
Tasarının Madde 4/9, 12, 27. fıkraları, büyükşehirleri mabet yapımı, bakımı, yardımı konularında

yetkilendirmektedir. Fıkra 9’a göre büyükşehir belediyeleri mabet binaları ve tesislerini yapmak,
onarım-bakımını yapmak, malzeme desteği sağlamak yetkisine sahip kılınmıştır. Aynı yetki, fıkra
12 ile ilçe belediyelerine de verilmiştir. Fıkra 27 ise büyükşehir belediye sistemi dışındaki
belediyelere “mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir” yetkisi tanımıştır.

“Mabet”, bugüne dek süren tartışmalarda ve Diyanet İşleri Başkanlığı tanımlamalarında, Cem
Evleri’ni dışarıda bırakan bir terim olarak kabul edilmiştir. Mabed – tapınaklar ile ilgili olarak, yerel
yönetimlerin herhangi bir yetkisi yoktur. Uygulamada belediyelerin camilerle ilgili çeşitli destek
hizmetleri verildiği bilinmektedir. Düzenleme, bunu yasal hale getirmekle birlikte, farklı inanç
kesimleri bakımından sorunlu uygulama olasılıklarını artırmaktadır. 

Hükmün “ibadet yerleri” olarak değiştirilmesi, İmar Kanunu’nda da bu terim kullanıldığı için
daha yerinde olabilir. 

IV. TASARININ SİYASAL BAKIMDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Tasarı, siyasal olarak dört temel özelliğe sahiptir: 
(1) Türk yönetim yapısını il esasından bölge esasına kaydırmak, bölgeselleşmek. 
(2) Temsili demokrasinin tabanını daraltmak, yerel yönetimleri yok etmek. 
(3) Yönetim ölçeğini halkın iktisadi ve siyasal ihtiyaçları doğrultusunda değil, yerli ve yabancı

yatırımcı – işletmeci ihtiyaçları doğrultusunda genişletmek, rant talanı.
(4) Seçim çevrelerini değiştirerek AKP’nin şimdiye kadar yerel yönetim seçimlerinde başarılı

olamadığı bazı il ve ilçelerde seçim kazanmak. 
IV.1. BÖLGESELLEŞMEK – BÖLGE YÖNETİMİNE GEÇMEK
Tasarı bir “yerelleşme” hedefine hizmet etmediği gibi “merkezileşme” hedefine de hizmet etmez.

Tasarı, “bölgeselleşme” hedefine hizmet etmektedir. 
Ülkemizde merkezi yönetim il esasına dayanır. İller, Anayasa gereğince yerinden yönetim

değil merkezden yönetim usulüne göre yönetilir. Ancak bu usul, işlerin Ankara’dan yapılması
anlamına gelmez. Bakanlıkların Ankara’da yerleşmiş merkez birimleri planlama, düzenleme ve
denetleme işlerini görürken, bunların icraatları yani hizmetlerin sunumu il ve ilçelerdeki müdürlükler
eliyle doğrudan taşrada-yerinde görülür. 

İl ve ilçe sınırları içindeki yerel yönetimler, ilin yerel talep ve girdilerini temsili demokratik
sistem içinde oluşan meclis organı sayesinde “il özel idaresi”; yerleşme merkezlerinde ise “belediye”
ve “köy muhtarlığı” adı verilen kentsel ve kırsal yerel tüzelkişiliklerden oluşmaktadır. “Mahalle
muhtarlıkları” yerel yönetim değildir. Bunların tüzel kişilikleri yoktur; dolayısıyla mal-mülk
edinemezler, borçlanamazlar, yatırım – harcama yapamazlar, kısacası bunlarda mahalle haklarının
cisimleşmesi söz konusu değildir. 

İl-ilçe “alan”, yerel yönetimler ise “yerleşme” yönetimidir. İller anayasal olarak
öngörülmüşken, ilçeler yalnızca yasal temele sahiptir. Türkiye’nin yönetsel bölümlenmesini oluşturan
bu iki kademede merkezi yönetim ülke topraklarını “alan olarak” yönetmek üzere örgütlenmiştir. Yerel
yönetimler ise “alan değil yerleşme –mekan” ile sınırlı yönetim birimleridir. Bunun istisnasını oluşturan
il özel (=yerel) idaresi, yönetim usulü bakımından bağlanmış, Anayasa’da “illerin idaresi yetki
genişliğine dayanır” hükmüyle il genel idaresinin tamamlayıcı parçasına dönüştürülmüştür. Bu hüküm,
illerin yönetiminde “görevler ayrılığı ilkesi”nin 1961 Anayasası’nda kaldırılmasıyla perçinlenmiştir. 
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İl ve ilçe, içinde çok sayıda yerleşmeyi ve yerleşilmemiş dağ, göl gibi boş ülke arazilerini
barındırır. Bu özellikleriyle gerçekte (1) coğrafi olarak ve (2) ulus-altı yönetim kademeleri olarak
birer “bölge” olma özelliği taşırlar. 

Coğrafi olarak “bölge” özelliğine sahip olan iller, bunların yönetiminde geçerli olacak yönetim
usulüne göre “il –vilayet” ya da “bölge –eyalet” olarak adlandırılmaya açıktır. 

Eğer mevcut iller şimdi olduğu gibi merkezden yönetim usulüne göre yönetiliyorsa, bunların
oluşturdukları yapıya, coğrafi özelliklerini göz ardı ederek “il sistemi” adı verilir. Yok, coğrafi
özellikler aynı kalmakla birlikte, yerinden yönetim usulüne göre yönetilmeleri söz konusu edilirse,
o zaman ortaya çıkan yapıya “bölge sistemi” adı verilecektir. 

Tasarı, yerinden yönetim usulüne bağlı olan büyükşehir belediyesini 29 ile yayarak, seçim ve
yetki alanını il bütünü yaparak, illerin yönetimini merkezden yönetim esasından yerinden yönetim
esasına kaydırmaktadır. 

1. Türkiye’de belediyeler, meclis ağırlıklı değil başkan ağırlıklı yapılardır. Valilik yönetimindeki
iller, Tasarı’da getirilen tüm ili kaplayan belediyeyle birlikte “Başkanlık” yönetimine geçirilmektedir.
Aynı güç kaydırma ilçelerde de gerçekleşmekte, kaymakamlar ile aynı alanda yetkilendirilmiş
“başkanlar” yaratılmaktadır. “Vali” ve “başkan”ın, ibrenin hem seçim hem mali güç bakımından
“başkan”dan yana kaydığı bir denge içinde aynı yetki alanında yan yana yaşamayı
sürdüremeyecekleri açıktır. Bu süreç, “seçimli valilik” olmadıysa “başkanlık” üzerinden tek yöneticili
bir “bölge – eyalet” modeline evrilecektir. 

2. Bölge – eyalet yapılanması, Hükümet yetkililerinin sıkça dile getirdikleri “Başkanlık
Sistemi”nin zeminidir. Başkanlık Sistemi, kuvvetler arasında ayrılığın yanı sıra “idarede ayrılık” ve
“görevler ayrılığı” ilkelerine dayanan yönetim yapıları kurmayı gerektirir. Başkanlık Sistemi’nde,
yasama organına karşı ortak sorumlu bir “bakanlar kurulu” olmadığı gibi bunun tamamlayıcısı olan
bir “devlet tüzelkişiliği” ve dolayısıyla ayrı bir “idare hukuku” da yoktur. Her “bakanlık” ve her ulus-
altı birim “kendi” tüzel kişiliğine sahiptir; böylece tek yargı sistemi olarak ‘adli yargılama’ya konu
edilebilir durumdadırlar. 

Türkiye’nin siyasal yapısı üniter devlet esasına dayanmaktadır. Bunun yönetsel yapı bakımından
zemini merkezden yönetim ilkesine dayanan il yönetimidir. İl yönetimini yerinden yönetim esasına
dayandırmak, siyasal olarak federal devlet yapılanmasını hedeflemeyi gerektirir. Böyle bir değişiklik,
ancak Anayasa değişikliği ile mümkün olabilecek türden işlerdendir. Dolayısıyla, Hükümet Tasarısı
Anayasa’nın üniter devlet ilkesi bakımından kabul edilemez.

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin üniter yapısının günümüzde hem iç hem dış
koşullar bakımından vazgeçilemeyecek temel özelliklerden biri olduğu görüşündedir. Parti,
Programı’nda da belirttiği gibi, güçlü bir yerel yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi
gerektiğine inanmaktadır. Güçlü bir yerel yönetim sistemi, üniter yapıyı da güçlendirir. Ancak, “yerel
yönetimleri güçlendiriyoruz” diyerek devlet alt yapısını Başkanlık Sistemi’ne hazırlayacak idari
federalizm uygulamalarının da açık bir biçimde farkındadır. 

Bu Tasarı, siyasal iktidar yetkililerinin zaman zaman dile getirdikleri “Başkanlık Sistemi”nin
hazırlıklarından biri niteliğinde olmak üzere, Türk idari yapısını üniter devlet ilkesinden
uzaklaştıracak olan idari federalizm ilkesi çerçevesinde kurmaya çalıştığı için kabul edilemez. 
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IV.2. YEREL YÖNETİMLERİ YOK ETMEK ve TEMSİLİ DEMOKRASİYİ DARALTMAK 

Çağımızda temsili demokratik mekanizmalar temel önemini sürdürmektedir. Bununla birlikte
çağdaş ülkeler, temsili demokrasinin sınırlılıklarını aşmak amacıyla katılımcı demokrasi ilkesi
çerçevesinde çeşitli mekanizmalar arayışı ve denemeleri içindedir. 

Tasarı ise, Cumhuriyet döneminde önemli ilerlemeler sağlanmış olan temsili demokrasinin
yerleşmiş yapısını ortadan kaldırmakta, bu alanı etkinlik – verimlilik gerekçesiyle daraltmaktadır.
Somut olarak söylenirse, Türkiye’de doğrudan halk tarafından seçilmiş olan yaklaşık 250.000
seçilmişler sayısını 200.000’e düşürmektedir. Oysa, Türkiye’ye benzer büyüklük sergileyen Fransa’da
bu sayı 500.000’in üzerindedir. 

Gerçekte seçilmişlerin etkinlik derecesi bakımından değerlendirilirse, köylerin muhtarlık haline
getirilmesi sayı üzerinde etki yaratmamakla birlikte yetki ve güç bakımından büyük bir erime
yaratmaktadır. Temsili demokrasinin seçilmişlerinden oluşan siyasal nüfus, sayısal gerilemeden çok
daha büyük bir miktarda gücü bakımından eritilmektedir. Vatandaşların tabandan hareket yeteneği
ortadan kaldırılmakta, Cumhuriyet döneminin Hükümet tarafından ‘elitist’ diye damgalanmaya
çalışılan genişletilmiş siyasal temsili sözde “verimlilik”e kurban edilmektedir. 

IV.3. GENİŞ ÖLÇEK KİMİN İÇİN: RANT TALANINI GENİŞLETMEK

İllerin, belediye hizmetleri için uygun ölçek olmadığı açıktır. Bunu gösteren şey, Kocaeli’nin
3.500, Konya’nın Belçika’dan daha büyük 38.000 km2’lik yetki alanında çöp, su, kanalizasyon, yeşil
alan, vb. belediye hizmetlerinin ortak ölçek konusunda hiçbir ortaklıklarının olmamasıdır. O halde,
Tasarı neye dayanarak illeri belediye hizmetleri için en uygun ölçek olarak kabul etmiş olabilir? 

Köy ve beldelerde halkın seçimiyle gelen temsilcileri ortadan kaldıran, köyleri mahalleye
dönüştürerek bütünsel bir yaşam alanı olan köyleri ilçe belediyesi içinde eriten bu yaklaşım, ölçek
ekonomisine yalnızca yatırım – işletme iktisadı açısından bakmaktadır. Bu ölçüt, halkın yerel hizmet
ihtiyacını göz önünde bulundurmayı ihmal eder. 

Küresel ekonominin dinamikleri, yabancı yatırımcıya ilişkin politikalar, sermaye şirketlerinin
yatırım arayışları ve bu geniş ölçek arayıcılarının köy ve belde halklarıyla yalnızca Türkiye’de değil
dünya genelinde görülen çatışmaları göz önünde bulundurulduğunda, geniş ölçek kurma arayışının
nedenleri görülür hale gelmektedir. Ülkemizde köy sınırları içindeki altın madenciliği, hibrit tohum
yetiştiriciliği serbestliği kazanmış küresel firmaların talepleri, Tapu Kanunu’nda yapılan değişikle
getirilen köy topraklarının yabancılara serbest satışı, 2/b arazilerinin satışı, kentsel dönüşüm yasası
olarak adlandırılan gelişmelerle birlikte düşünüldüğünde, geniş ölçeğin yerel halkın değil, yerli ve
yabancı yatırımcı – işletmeci dünyanın ihtiyaçları ile ilgili olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Bu durumda, Tasarı’nın getirdiği yönetim modelinin güncel iktisat politikalarının zorlamasına
bağlı olduğu sonucuna varılabilir. Sorun, bu zorlama karşısında ülkenin doğal varlıkları ve yerel
halkın yararları doğrultusunda yönlendirilmesi çabası gösterilmemesindedir. Hükümetin ve ana
muhalefetin ortak görevi, çağın tüm gelişmeleriyle dinamiklerini yerel ve ulusal yarar doğrultusunda
iş görür hale getirmektir. Hükümet bu görevini ihmal etmiş, Tasarı ile ülkenin ve halkın genel yararını
yönetme mekanizmaları kurmak bir yana, rant için alanı dikensiz gül bahçesine dönüştürmeye
soyunmuştur. 

Tasarı, bu nedenle de desteklenemez. 
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IV.4. SEÇİM ÇEVRELERİNİ DEĞİŞTİREREK AKP’NİN ŞİMDİYE KADAR YEREL
YÖNETİM SEÇİMLERİNDE BAŞARILI OLAMADIĞI BAZI İL VE İLÇELERDE SEÇİM
KAZANMAK

Tasarının siyasi amaçlarından biri, seçim çevrelerini değiştirerek AKP’nin şimdiye kadar yerel
yönetim seçimlerinde başarılı olamadığı bazı il ve ilçelerde seçim kazanmaktır. Büyükşehir yapılan
yeni iller de dahil, AKP yerel seçimlerde kendisine avantaj sağlamak için ilçe sınırlarını objektif
ölçülerden uzak bir şekilde tespit etmekte ve kendisine avantaj sağlayacak  değişikliklere gitmektedir.
Ancak AKP ne yaparsa yapsın, nasıl bir düzenleme getirirse getirsin biz CHP olarak yurttaşlarımıza
güveniyoruz, yurttaşlarımızın seçimlerde bu oyunu bozacağını ve AKP’ye hak ettiği dersi seçimlerde
vereceğine inanıyoruz.

V. GENEL SONUÇ
Cumhuriyet Halk Partisi, Tasarı’nın Anayasa’ya aykırı olması; hukuksal ve bilimsel gerekleri

karşılamaktan uzak bulunması; ülkemizin yönetim sorunlarını kangrene çevirecek olması ve gerçekte
bir Tasarı değil Taslak olarak ham bir halde TBMM Başkanlığı’na sunulması nedenleriyle Hükümet
tarafından geri çekilmesini uygun görmektedir. 

Ülkemizde kapsamlı bir kamu yönetimi düzeltimine şiddetle gerek vardır. Ama her şeyden önce,
yönetimin, canlı bünyeler gibi her parçası bir diğerine bağlı karmaşık bir sistem olduğunu; yerel
yönetim sisteminde yapılmak istenen her değişikliğin, merkezi yönetim sistemiyle bir bütün olarak
ele alınması gerektiği kabul edilmelidir. Benimsenecek “esas”ın açıkça ortaya koyulması, aldatma ve
kurnazlıktan vazgeçilmesi gerekir. 

Gerçek bir yönetim reformu için doğru sıralanmış adımlar atılmalıdır. Cumhuriyet Halk
Partisi’nin önerileri aşağıdadır: 

1. Türkiye’de il ve ilçe mülki sınırları üzerinde çalışılması; TBMM Başkanlığı’na ülkenin her
yerinden aralıksız ve yoğun biçimde gelen il-ilçe olma talepleri de göz önüne alınarak katılımlı, açık
ve yeterli bir çalışma yapılması zorunludur. 

2. Büyükşehir belediyesi modelinin kendisi sorunlu bir yönetim modelidir. Alan büyüklüğü –
görev/yetki ilişkileri ve üst kademe ile alt kademe ilişkileri bakımından kapsamlı biçimde yeniden
tanımlanmalıdır. Gelişmiş ülkelerde zirve noktasına 1970’li yıllarda ulaşmış ve İngiltere’de olduğu
gibi 1980’li yılların sonlarında uygulamadan kaldırılmış olan ‘büyükşehir modeli’ ciddi bir biçimde
gözden geçirilmeli, uygulama alanı yeni baştan belirlenmelidir.

3. Kentsel ve kırsal yerleşmeler sınıflandırılmalı, bunlar “kentsel belediye” ve “kırsal belediye”
ana sınıfları içinde sosyoekonomik özelliklere uygun yönetim modellerine kavuşturulmalıdır.
Ülkemizin tarımsal ve sınai üretimini mümkün kılmak, artırmak, ülke geneline dengeli biçimde
yaymak, ancak bünyeye uygun yönetim modelleri ile gerçekleştirilebilir. 

4. Ölçek ekonomisinden yararlanmanın çok farklı yolları vardır. Bunlardan biri de “yerel yönetim
birlikleri sistemi”dir. Bugün yürürlükte olan Mahalli İdare Birlikleri Kanunu yerel birimlerin
işbirliklerini sağlamak bir yana, tam tersine, birlikte hareketi önleyen kurallar demeti getirmiştir.
Yerel birimlerin ortaklaşa hareketini sağlayacak uygun mekanizmalar geliştirilmesi gerekir.

5. Ölçek ekonomisini yerel halkın kendi kendisini yönetme hakkıyla bütünleştirmenin ikinci
etkili yolu, yerel yönetimlere merkezden etkili rehberlik ve destek sağlamaktır. Bunun için her şeyden
önce (1) güçlü bir yerel yatırım kredi kurumu; (2) yerel proje-yatırım bankası; (3) deneyim paylaşma
merkezi yaratılmalıdır.
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6. Özgürlük, eşitlik ve kalkınma hedeflerine, ancak, güçlü yerel yönetimlere dayanan bir idari
merkeziyetçilik  ve siyasal olarak da üniter devletle ulaşabiliriz. Bunun için kişisel ve küresel hırslarla
değil, memleket ve halk tutkusuyla hareket etmek gerekir.

Son olarak belirtilmelidir ki;
Tasarı, Mart 2014’te yapılması gereken yerel genel seçimleri 27 Ekim 2013 tarihine çekmeyi

amaçlayan Anayasa değişikliğiyle birlikte gündeme geldiği için Tasarı’nın Komisyon’da büyük bir
aceleyle görüştürülmesine neden olmuştur. Bu durum, Tasarı’yı “seçim koşullarını etkileyerek
değiştiren yasa” konumuna getirmektedir. 

Bu gelişmelerin tümü, Tasarı’nın geri çekilmesini zorunlu kılmaktadır.

Birgül Ayman Güler Mehmet Siyam Kesimoğlu Ali Serindağ
İzmir Kırklareli Gaziantep

Namık Havutça Celal Dinçer Muharrem Işık
Balıkesir İstanbul Erzincan

– 169 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 338)

yasemin



MUHALEFET ŞERHİ
1- GENEL OLARAK:
Hükümet tarafından hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan 13 İlde Yeni

Büyükşehir Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı TBMM
İçişleri Komisyonu tarafından ele alınmış ve komisyon görüşmeleri tamamlanmıştır.

Tasarı ile;

- İl toplam nüfusu 750.000 olan bütün illere büyükşehir belediyesi statüsü verilmekte,

- Büyükşehir belediyesi statüsüne dönüştürülen illerde büyükşehir belediye sınırı il mülki sınırı
olarak düzenlenmekte,

- Büyükşehir belediyesine dönüştürülen (toplam 29) illerde il özel idareleri kapatılmakta,

- Büyükşehir belediyesine dönüştürülen illerde tüm (toplam 1032) belde ve tüm ( 9600 den fazla
orman köyü dahil toplam 16082) köyler, tüzel kişilikleri lağvedilerek mahalleye dönüştürülmekte,

- Bu köylerin oluşturduğu köylere hizmet götürme birlikleri de sona erdirilmekte.

- Büyükşehir belediyesi olmayan illerde 31.12.2011 tarihi itibarıyla nüfusu iki binin altında
bulunan 559 belde kapatılmakta,

- Büyükşehir belediyesi statüsüne dönüştürülen illerde 23 yeni ilçe kurulmakta,

- Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki bucaklar ve teşkilatı kaldırılmaktadır.

- Ayrıca, kapatılan köy ve beldelerin personeli mal varlıkları alacak hak ve borçları ile iştirakleri
tasfiye edilmektedir.

- Tasarının genel hatlarıyla bütçeye getireceği yükün net olarak hesaplanamadığı, yıllık yükün
3 milyar Türk lirası ile 20 milyar Türk lirası arasında olacağı yolunda değişik tahminler yapılmaktadır.

Yerel yönetimlerin güçlendirilmesine, hizmetlerin sunumundaki hız, kalite ve kapsamı makul
seviyeye çıkarmak maksadıyla alınacak iyi niyetli tedbirlere ve 13 ilimizin büyükşehir belediyesi
statüsüne dönüştürülmesine kuşkusuz diyecek bir şey olmadığı gibi buna itiraz da doğru değildir.
Ancak, bu Tasarının hedefinde yerel yönetimleri reforma tabi tutmak, kaynak ve imkânlardan daha
fazla istifade etmesini temin etmek ve bu alanda var olan eksik ve ihtiyaçları azami ölçüde gidermek
kesinlikle yer almamaktadır.

5 bin yıllık devlet tecrübemiz ve 600 yıllık imparatorluk hasılamızın sonucu ortaya çıkan 100
yıllık cumhuriyet tecrübemizin sonunda ulaşmış olduğumuz yönetim sistemimiz, hukuki olmayan
bir usulle ve zaruri ihtiyaç duyulmayan bir zamanda dayatma ile değiştirilmek istenmektedir.

Ayrıntılı değerlendirmelerimiz aşağıda sıralanmakla beraber bu Tasarı ile;

Türkiye, mahalli idareler ölçeğinden başlayarak fikri ve fiziki ayrışma tuzağına aleni ve ısrarlı
bir şekilde hükümet eliyle sürüklenecek,

Türk yönetim sisteminin üzerine yaslandığı merkezi kontrol ve üniter özellikler elenme ve
eritilme riskiyle karşı karşıya kalacak,

Federe devlet modelinin prototipi ve bölgesel bazda hemen hemen her yetkiyi haiz olacak
derebeyleri ihdas edilmesinin önü açılacak,

Bu durum ise Türk idare sisteminin ilke ve esaslarıyla taban tabana zıtlıklar içerecektir.
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Nitekim yapılması planlanan düzenlemeyle büyükşehir sınırları il sınırlarını kapsayacak şekilde
genişletileceğinden, il idaresi sistemi ciddi düzeyde yara alacaktır.

Belde belediyeleri ve köyler tasfiye edilerek mahalleye dönüştürülecek, sosyal, ekonomik ve
kültürel doku bozulacaktır.

Bilhassa 16 bin 82 köyün tüzel kişiliğinin kaldırılması yeni sosyolojik facialara neden olacak,
kentlerdeki kontrolsüz ve plansız yığılmayla birlikte yozlaşma ve yoksulluk hali önemli oranda varlık
gösterecektir.

Önemli bir husus da, köylerin ve beldelerin mahalle haline dönüştürülmesiyle vasat bulacak
aidiyet bulanıklığı ve doğup yetişilen yerlerle ilgili manevi hatıralara vurulacak darbedir.

Bu gelişmeler ışığında, AKP zihniyeti, Anayasa'nın 123. ve 127. maddelerine aykırı bir tutum
takınarak suça teşebbüs etmekte ve bu doğrultuda Türk idaresinin dayandığı ilkeleri bütünüyle
sakatlamaktadır.

Bunun yanı sıra, beliren olumsuzluklar kamu düzeninin sağlanmasına ve devlet hizmetlerinin
etkin, koordineli ve eşgüdüm içinde yürütülmesine ket vuracak ve mani olacaktır.

Tasarının tehlikeli yanlarını örtmek amacıyla İstanbul ve Kocaeli büyükşehir örneklerinden
hareket ederek bahaneler üretilmesi akıl ve mantık dışılığın ulaştığı noktayı göstermesi bakımından
ibretlik bir misaldir.

Büyükşehir belediye sınırlarının il sınırına çekilmesi, fiilen bölgesel yönetim ve eyalet sistemine
geçişin sondan bir önceki durağı olacağından tehlikeli bir mecranın kilidini açacaktır.

Şüphesiz bölücü ve yıkıcı unsurların dayattığı bölge tabanlı demokratik özerklik ve otonomi
çağrıları böylelikle cevap bulacak ve Türkiye adım adım bölünmeye götürülecektir.

2- HUKUKİ OLARAK;

A- Anayasa Açısından;

Tasarı Anayasamızın 2. maddesinde zikredilen hukuk devleti ilkesine aykırı olarak bütün
yasaların amiri konumundaki Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın hükümlerine uygun olmayan
düzenlemeler içermektedir.

a) Anayasamızın 3. maddesi Türkiye Devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür
hükmünü içermektedir. Bu tasarıyla büyükşehir statüsüne kavuşturulacak 29 ilde anayasanın diğer
maddelerindeki hükümlere de aykırı düzenlemelerle merkezi idareden kopuk, merkezi idarenin
denetiminden uzak bölgesel yönetimler ortaya çıkacaktır, bu durum açıkça devletin milletiyle
bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldıran bir sonuç ortaya çıkaracaktır.

b) Anayasamızın kanun önünde eşitlik başlıklı 10. maddesi "herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi
düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. "
hükmünü haizdir. Tasarı ile aynı şartlara sahip olmakla beraber 29 ilde vatandaşlar bir farklı statüye
tabi, diğer illerde yaşayan vatandaşlar ise başka bir farklı statüye tabi tutulacaklardır. Büyükşehir
Belediyesi'ne tabi yerlerde yaşayanlar Büyükşehir Belediyesi Kanunu'na, diğer illerde yaşayanlar ise
İl Özel İdaresi Belediye ve Köy Kanunu'na tabi olacaklardır. Bu husus kanun önünde eşitlik ilkesine
aykırılık teşkil edecektir.
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c) Anayasamızın 123. Maddesi "İdarenin kuruluş ve görevleriyle bir bütün" olduğunu "idarenin
kuruluş ve görevlerinin merkezden yönetim ve yerinden yönetim'' ilkelerine dayandığını hüküm altına
almıştır. Anayasamıza göre bu iki yönetim arasındaki ilişkileri düzenleyen, bütünlüğü sağlayan araç
idari vesayettir. Tasarıda yer alan düzenleme ile merkezden yönetim esasının yerinden yönetim
esasına göre çok zayıflatıldığı böylece idari bütünlüğü sağlayacak olan vesayetin ortadan kaldırıldığı
aşikardır. Tasarının bu özelliği Anayasa'nın 123. maddesine aykırıdır.

d) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 126. Maddesi'nde "Türkiye, merkezi idare kuruluşu
bakımından, coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre illere,
iller de diğer kademeli bölümlere ayrılır. İllerin idaresi yetki genişliği esasına dayanır." Hükümlerini
içermektedir. Burada bahsedilen yetki genişliği esası merkezin taşradaki temsilcisi, takipçisi,
denetleyicisi, uygulayıcısı olan valilerin yetkilerini kullanırken merkeze danışmadan, merkezden emir
beklemeden karar alma ve uygulama anlamındadır. Tasarı ile yetki genişliği esasının uygulanabileceği
bir alan bırakılmamaktadır. Bu hususta Anayasa'nın açık ve amir olan hükmüne aykırıdır.

e) Anayasa'nın 127. Maddesi "Mahalli idareler; il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek
ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda
gösterilen seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişilikleridir." Hükmünü
içermektedir. Tasarı ile Anayasa'nın tesis ettiği İl Özel İdaresi belediye ve köy gibi mahalli idarelerin
belediye dışında kalanları 29 ilde ortadan kaldırılmaktadır. İl Özel İdareleri tamamen kaldırılmakta
iken köyler ise, tüzel kişiliği olmayan mahallelere dönüştürülmektedir. Yani 29 ilde sadece belediyeler
olabilecektir. Anayasa'nın öngördüğü tüzel kişiliklerin kanunla kaldırılması mümkün değildir. Bu
düzenleme tartışmasız Anayasa'nın 127. Maddesi'ne aykırıdır.

f) Yine Anayasa'nın 127. Maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinde "Kanun, büyük yerleşim
merkezleri için özel yönetim biçimleri getirebilir." düzenlemesi mevcuttur. Burada kastedilen "yerleşim
merkezi" kavramı şehirlerin yani meskun mahallin olduğu yerlerdir. Nitekim mevcut büyükşehir
düzenlemesi meskun mahal olarak kabul edilen yerlerin, insanların yaşadığı yerlerin üzerinde tesis
edilmiştir. Tasarı ile büyükşehir sınırlarının il sınırlarına çıkarılması, büyükşehir düzenlemesinin ovalar,
dağlar gibi insanların yaşamadığı yerleri de kapsayacağı meydandadır. Konya'nın bozkırlarının,
Diyarbakır'ın sarp coğrafyalarının meskun mahal olduğunu ve düzenlemenin Anayasa'nın kastına
uygun olduğunu söylemek mümkün değildir. Bu yönüyle de Tasarı Anayasa'ya aykırıdır.

g) Anayasa'nın 169. ve 170. Maddeleri'nde orman köyleri ve orman köylüsü güvence altına
alınmıştır. Tasarı ile büyükşehir belediyesi statüsüne dönüştürülen yerlerde orman köylerinin de tüzel
kişiliğine son verilmekte mera, otlak ve yaylaklara ilave olarak orman alanlarıyla ilgili büyükşehir
belediyelerine imar uygulamaları yetkisi verilmektedir. Böylece anayasal güvence altında bulunan ve
merkezi idarenin koruması altında bulunan ormanlar, orman köyleri ve orman köylüsü korumasız
kalmaktadır. Bu haliyle de Tasarı Anayasa'nın 169 ve 170. Maddeleri'ne aykırıdır.

B- İç Tüzük Açısından;
a) Tasarı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edildiğinde Meclis Başkanlığı tarafından ilgili

komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonu ile İçişleri Komisyonuna havale edilmiştir. Oysa Anayasa
Mahkemesi tarafından iptal edilen 5747 Sayılı Kanun ile 5216 Sayılı Kanun'un bazı maddelerinin bu
tasarı ile yeniden TBMM gündemine getirildiği, Anayasa'ya aykırı olarak düzenlenen birçok hüküm
ihtiva ettiği hususları birlikte değerlendirildiğinde, Tasarı öncelikle TBMM Anayasa Komisyonunda
ele alınmalıydı.
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b) Bütçeye getireceği yük, kadro ihdası ve benzeri hususlar göz önünde bulundurulduğunda,
tasarının Plan ve Bütçe Komisyonu'nda muhakkak ele alınması gerekirken, Plan ve Bütçe Komisyonu
Başkanı Komisyon üyelerinin bilgisi dışında “komisyonun işlerinin yoğunluğunu" bir yazı ile İçişleri
Komisyonu'na bildirerek, vazifesini yapmaktan çekinmiştir. Komisyon üyeleri hem alt komisyonda
hem de esas komisyonda Tasarının maliyetinin ne olduğu hususunda net bir bilgi sahibi
olamamışlardır.

c) Tasarı İçişleri Komisyonunda görüşülürken, komisyon üyeleri olarak, İç Tüzüğün 34. Maddesi
hükmü gereği başka bir komisyonun ihtisas alanına girdiği gerekçesiyle Anayasa Komisyonu ve Plan
ve Bütçe Komisyonundan görüş alınması talebimiz Komisyon Başkanı'nca kabul edilmeyerek İç
Tüzüğün bu hükmü çiğnenmiştir.

C- Diğer Kanunlar Açısından;
a) Bilindiği üzere Anayasa'nın 90. Maddesinin beşinci fıkrasının ilk cümlesi "usulüne göre

yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir." hükmünü içermektedir. Bu
çerçevede bir kısım maddelerine çekince koymakla beraber çoğu maddelerini imzalayıp, kanunla
uygun görülmüş olan Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Özerklik Şartı gereği hem yerel yönetimlerin
tüzel kişiliğinin ortadan kaldırılması için orada yaşayan halkın rızası alınmalı, yani halkoylaması
yapılmalı hem de hizmetin en yakın birimden verilmesi(subsidiarity) ilkesi çiğnenmemelidir. Tasarı
bu iki açıdan da kanun niteliği taşıyan Yerel Yönetimler Özerklik Şartına aykırıdır.

b) Tasarı'nın bütçeye getirdiği yük, ihdas edilen kadrolar ve benzer hususlar açısından 5018
Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrolü Kanunu 14. Maddesi'ndeki, "Merkezi yönetim kapsamındaki
kamu idareleri; kamu gelirlerinin azalmasına veya kamu giderlerinin artmasına neden olacak ve
kamu idarelerini yükümlülük altına sokacak kanun tasarılarının getireceği mali yükü, orta vadeli
program ve mali plan çerçevesinde, en az üç yıllık dönem için hesaplar ve tasarılara eklerler."
hükmüne uygun olarak düzenleyici etki analizi yapılmadan TBMM'ye gönderilmiştir. Bu haliyle
Tasarı bürokratlar tarafından analiz edilmeden, muhtemel sonuçları değerlendirilmeden hatta Tasarı
olarak değil, taslak olarak gönderilmiştir.

c) Tasarı 6 Madde, 2 Geçici Madde içerisine sıkıştırılmış 140 civarında fıkradan müteşekkil
olarak Komisyon önüne getirilmiştir. Maddelerin içerisinde 47 fıkrası olan madde görülmüştür.
Birbiriyle uzak alanları düzenleyen fıkraların aynı madde içerisine dercedilmiş olması maddeleri
tahlilde ve anlamakta güçlükler yaşanmasına sebep olmuştur. Bu haliyle Tasarı daha doğru deyimle
taslak mevzuat hazırlama usul ve esaslarına aykırı olarak hazırlanmış ve Komisyon önüne
getirilmiştir.

d) Tasarıya ilişkin olarak kamu kurum ve kuruluşlarının, meslek örgütlerinin, sivil toplum
örgütlerinin görüşleri ancak Alt Komisyon ve Esas Komisyon çalışmaları sırasında alınabilmiş, tasarı
ekinde buna ilişkin bir bilgi ya da belgeye rastlanılamamıştır. Hülasa Tasarı kamuoyu ve ilgili
tarafların değerlendirmeleri alınmadan TBMM'ye sunulmuştur. Nitekim Alt Komisyon çalışmaları
sırasında 27, Esas Komisyon çalışmaları sırasında 17 adet önerge Hükümet Temsilcileri tarafından
hazırlanıp İktidar Partisi mensuplarına verdirilmiş ve onların oylarıyla kabul edilmiştir. Alt Komisyon
çalışmaları sırasında Hükümetin hazırlayıp kabul edilen önergelerin bazılarının Esas Komisyon
çalışmaları sırasında tekrar Tasarıdan çıkarılması bu çalışmanın ciddiyetsizliğinin de en bariz örneği
olmuştur.
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e) Tasarı diğer kanunlarla olan etkileşimi göz önüne alınmaksızın hazırlanmıştır. 5302 Sayılı İl
Özel İdaresi Kanunu'nun 4. Maddesi'ndeki "İl Özel İdaresi, ilin kurulmasına dair kanunla kurulur
ve ilin kaldırılmasıyla tüzel kişiliği sona erer." hükmü hiç dikkate alınmamıştır. İl Özel İdarelerinin
kuruluşuna ilişkin alanı özel olarak tanzim eden bu hüküm gereği 29 ilde özel idareyi kaldırabilmek
için ilin kaldırılması gerekmektedir.

f) 3213 Sayılı Maden Kanunu çerçevesinde yeraltı kaynaklarının devletin hüküm ve tasarrufu
altında olduğu, madenin ocak başı fiyatının % 5'i kadar devlet hakkı alındığı hususları göz önünde
bulundurulmadan yapılan düzenlemeyle bu hak belediyelere geçmektedir. Bu husus da Maden
Kanunundaki "yeraltı kaynaklarının devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu" hususuyla çelişen
bir düzenlemedir.

3- İDARİ SONUÇLARI AÇISINDAN

5 bin yıllık devlet kurma geleneğimiz, 600 yıllık dünyayı yönetme tecrübemiz ve yaklaşık yüz
yıllık Cumhuriyet tarihi deneyimlerimizin sonucu olarak vücut bulmuş; bugünkü olgunluğuna
erişmiş, yüzlerce yıllık tecrübenin tezahürü yönetim sistemimizi ortadan kaldıracak olan bu Kanun
Tasarısı gayri hukuki bir şekilde milletimize dayatılmaktadır. Mevcut İl İdaresi Kanunu ile İl İdaresi
sistemimiz, Yetki Genişliği Sistemi ve Coğrafi Şartlara Bağlı Yerinden Yönetim Sistemi gayet açık
bir şekilde ortadadır. İl İdaresi Kanununa göre:

a) İl İdaresi Sistemi : İl İdaresi Kanunun 9'uncu Maddesinde belirtildiği üzere; "Vali ilde Devletin
ve Hükümetin temsilcisi ve ayrı ayrı her Bakanın mümessili ve bunların idari ve siyasi yürütme
vasıtasıdır." Bu düzenleme ile hükümetin emirlerini ve devlet politikalarını uygulama görevi ortadan
kaldırılmakta; yani valilerimizin yetkileri ellerinden alınmaktadır.

b) Bu düzenleme ile hali hazırda valilere ait önemli yetki ve görevler büyükşehir belediyelerine
bırakılmaktadır. Yeni Büyükşehir Modeli ile; İl Özel İdarelerinin kapatılmasıyla, İl Özel İdaresi
Kanununun uygulanamayacak olması, il özel idarelerinde valilerin kullandığı yetkilerin ortadan
kalkmasına sebep olmaktadır. İl Özel İdaresi tüzel kişiliğinin ortadan kaldırılması ve bütün il
sınırlarının büyükşehir belediyesi sınırı olarak belirlenmesi valilerimizin birçok yetkisini kullanamaz
hale gelmesi anlamına gelmektedir. Bunlardan bazılarını özetleyecek olursak;

■ Bütün il sınırları içinde valinin kullandığı; gençlik ve spor hizmetlerine, tarım, sanayi ve
ticaretin geliştirilmesine dair yetkiler; bayındırlık ve iskân yetkileri; toprağın korunması ve erozyonun
önlenmesine dair yetkiler; kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi
verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtlarına dair yetkiler,

■ Daha önce vali tarafından belediye sınırları dışında kullanılan imar, yol, su, kanalizasyon, katı
atık, çevre, acil yardım ve kurtarma hizmetleriyle ilgili yetkiler; orman köylerinin desteklenmesi,
ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetlerle ilgili yetkiler,

■ Vali tarafından o ildeki hizmetlerin yürütülmesinde mahalli idareler ve kamu kuruşları arasında
bütünlük, uyum ve koordinasyonun sağlanmasına dair yetkiler,

■ Kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek,
yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek konusundaki yetkiler,

■ İl belediyesi sınırları dışında vali tarafından kullanılan birinci sınıf gayrisıhhî müesseselerin
ruhsatlandırılmasına dair yetkiler,
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■ Belediye sınırları dışında ruhsatlandırılacak bütün işyerlerine ruhsat verilmesine ve buraların
denetlenmesine dair yetkiler,

■ Özel idarelerce hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malların alımı, satımı,
kiraya verilmesi, takas edilmesi, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilmesine dair yetkiler,

■ İlin stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarının yapılmasına dair yetkiler,
■ Yurt içindeki ve yurt dışındaki mahalli idareler ve mahalli idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği

yapılmasına dair yetkiler,
■ Diğer mahalli idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya

karar vermek hususundaki yetkiler,
■ İl Özel İdaresine kanunlar ile verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin isteğine

bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesinin belirlenmesine dair yetkiler,
■ Belediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerinin belirlenmesine

dair yetkiler,
■ Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler, vakıflar ve 507 sayılı Esnaf ve

Küçük Sanatkârlar Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri
gerçekleştirmeye ilişkin yetkiler valilerden alınan yetkilerden bazılarıdır.

Ayrıca valilerin İl İdaresi Kanunundan kaynaklanan bazı yetkilerinin kullanımı da mümkün
olamayacaktır. Çünkü 5393 sayılı Belediye Kanununun "Uygulanmayacak Hükümler'" başlıklı
84'üncü maddesine göre, belediyenin sorumlu ve yetkili kılındığı görev ve hizmetler bakımından
5442 sayılı İl İdaresi Kanununun hükümleri uygulanmayacaktır. Dolayısıyla; valilerin ilin genelinde
kullanacağı denetim ve gözetim yetkisi, bütün il sınırları belediye sınırı olacağından dolayı
kullanılamaz hale gelecektir. Bilindiği gibi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 28'inci
maddesine göre, Belediye Kanununun hükümleri ilgisine göre büyükşehir belediyeleri hakkında da
uygulanmaktadır. Yani İl İdaresi Kanununun hükümlerinin uygulanmaması meselesi Büyükşehir
Belediyesi Kanununun uygulandığı alanlar itibariyle geçerlidir.

c) Yetki Genişliği Sistemi: İl İdaresi Kanununda Yetki Genişliği sistemi açıkça ifade
edilmektedir. İl İdaresi Kanununun 3'üncü Maddesine göre; İllerin idaresi Yetki Genişliği ilkesine
dayandırılmaktadır. Bu düzenleme ile Yetki Genişliği Esasına binaen valilerimizin ifa ettiği   görevler
ellerinden alınmaktadır.

d) Yerinden Yönetim : Anayasamızın 127'inci maddesinde yer alan; "Mahallî idareler; il,
belediye veya köy halkının mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla
belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan
kamu tüzelkişileridir. Mahallî idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine
uygun olarak kanunla düzenlenir." hükmü göz ardı edilmekte, dolayısıyla düzenleme bu haliyle
Anayasamızın 127. Maddesine aykırılık teşkil etmektedir.

Kanun tasarısı ile getirilmeye çalışılan en dikkat çekici değişiklik il özel idarelerinin
kapatılmasıdır. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununda İl Özel İdaresinin kuruluşu, organları, yönetimi,
görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları düzenlenmiştir. Yine bu kanunun 4'üncü
Maddesinde " il özel idaresi, ilin kurulmasına dair kanunla kurulur ve ilin kaldırılmasıyla tüzel
kişiliği sona erer." denilmektedir. Bu maddeden de açıkça anlaşılacağı üzere, bir ilin tüzel kişiliği
son bulmadan il özel idarelerinin kapatılması söz konusu olamaz. Bu haliyle bu tasarı idari
sistemimizi oluşturan bütün kanunları ve anayasamızı alt üst etmektedir.
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Ayrıca, kırsal belediyecilik alanında başarılı bir örnek bulmak da zordur. Bu nedenle kırsala
hizmet götürmek amacıyla özel idareler, köylere hizmet götürme birlikleri kurulmuştur, belediye
yönetimlerinin kırsal alana hizmet konusunda ehil olup olmadığı da tartışmalıdır. Çünkü belediyeler
beldelere, yani insanların yoğun olarak yerleştikleri yerlere hizmet etmek için kurulmuştur. Belediye
Kanunu da toplu yerleşim yerlerindeki insanlara uygulanacak kuralları genel olarak düzenlemektedir.
Bu alanda belediyelerin bir birikimi de yoktur. Dolayısıyla kırsal alanda belediyelerden yeterli hizmet
beklentisine girmek abesle iştigaldir.

Öte yandan mevcut Büyükşehir Belediyelerinin hizmet konusunda şu andaki sınırları içinde dahi
başarıya ulaşamamış olması bu konudaki eleştirileri de haklı kılmaktadır. Son yıllarda büyükşehir
belediyelerinin borçları sistematik olarak artarken yatırım harcamaları da ciddi şekilde azalmıştır.
Örneğin Ankara Büyükşehir Belediyesi 10 yıldır bir tek metro istasyonu bile devreye sokamamıştır.
Ankara Büyükşehir Belediyesi bu işin altından kalkamayınca çözüm metro yapım işinin Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına devredilmesinde bulunmuştur. Yoğun yerleşim yerlerindeki
temel alt yapı hizmetlerini yerine getiremeyen Büyükşehirlerin merkezden yüzlerce kilometre
uzaklıktaki yerleşim yerlerine hizmet götürmesi beklenemez. Bu düzenlemenin bu yönüyle de
vatandaşa gidecek olan hizmeti büyük ölçüde aksatacağı ortadadır.

İstanbul ve Kocaeli modellerinin genele uygulanabilirliği de tartışmalıdır. Zaten tamamı yerleşim
yeri haline gelen ve yüz ölçümü yeni büyükşehir modelinin uygulanacağı çoğu ilden hatırı sayılır bir
şekilde küçük olan bu illerde uygulanan modelin; Yüzölçümü oldukça büyük olan Konya gibi, 1100
Km ile Türkiye'nin en uzun kıyı şeridine sahip olan Muğla gibi yerlerde uygulanamayacağı gayet açık
bir şekilde ortadadır.

Anayasamızın 169'uncu ve 170'inci maddeleriyle tüzel kişilikleri teminat altına alınan orman
köylerinin yok sayıldığı; dolayısıyla anayasanın yok sayıldığı ortadadır. Anayasa ile tüzel kişilikleri
kabul edilen, desteklenmesi, korunması ve geliştirilmesi anayasada belirtilen Orman Köylerinin bu
Kanun Tasarısıyla birlikte ortadan kaldırılmaya çalışılması; hele de bunun bir kanun değişikliği ile
yapılmaya çalışılması bir hukuk faciası hem de idari sistemimizin genlerine vurulmuş bir darbedir.

Dünyada; gelişmiş demokrasiyle yönetilen ülkelerde, vatandaşın doğrudan hizmet alabilmesi,
seçtiği kişilerin faaliyetlerini daha yakından denetleyebilmesi ve belediye hizmetlerinden daha kolay,
daha fazla faydalanabilmesi için, belediyecilik anlayışı yaygınlaştırılırken; bu kanun tasarısıyla
beldelerin kapatılması vatandaşın hizmet alımını daha da güçleştirecektir.

Bugün Fransa'da 36.500 adet belediye bulunmaktadır. Yaklaşık 65 milyon nüfusu olan Fransa'da
36.500 belediye bulunurken 75 milyon nüfusu olan ülkemizde bu sayı 2950'dir. Bu tasarıyla mevcut
belediyelerimizin yarısının daha kapatılması ise ayrı bir garabet oluşturmaktadır.

Yine dünyada halkın yönetime katılımının güçlendirilmesi adına seçilmiş insan sayısı çoğalırken
bu kanun tasarısıyla vatandaş tarafından seçilmiş on binlerce temsilcinin temsil görevi elinden
alınmakta; dolayısıyla vatandaşın yönetime katılması zorlaştırılmakta ve vatandaşın iradesi yok
sayılmaktadır. Bu kanun tasarısıyla kapatılan belediyelerin belediye başkanları, belediye meclis
üyeleri, il genel meclis üyeleri, köy muhtarları yönetim kademesinden uzaklaştırılmakta; temsil
niteliklerini kaybetmektedirler.

Bu düzenleme Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler şartına, ve "subsidiarite" ilkesine, yani
ihtiyaçların en yakın yönetim birimi tarafından karşılanması ilkesine de aykırıdır.
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Anayasa Mahkemesinin 5747 sayılı Kanunun iptali istemiyle açılan davada vermiş olduğu
2008/34Esas, 2008/153 Karar sayılı Kararı 6.12.2008 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmıştır.
Anayasa Mahkemesi bu kararında, 5747 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesinin (1) numaralı fıkrasının;
Yasa'ya ekli 44 sayılı listede gösterilen belediyelerden:

1- Türkiye İstatistik Kurumu tarafından gerçekleştirilen adrese dayalı nüfus sayımı sonuçlarına
yasal süresi içinde iptal davası açanlar,

2- Yasa'nın yürürlüğe girdiği 22.3.2008 tarihinden önce 5393 sayılı Yasa'nın 8. maddesi uyarınca
yapılan katılma işlemi ile nüfusu 2000'in üzerine çıkanlar,

3- "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın önerisi ve Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilmiş turizm
bölge, alan ve merkezleri ve kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri" kapsamında kalanlar ile
"'Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'nca saptanan 2008 yılı turizm öncelikli yöreler " listesinde yer
alanlar, yönünden Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir. Kanun Tasarısı bu haliyle
Anayasa Mahkemesinin yukarıda bahsi geçen 2008 tarihli kararına da aykırılık teşkil etmektedir.

4- EKONOMİK VE MALİ SONUÇLARI AÇISINDAN;

Bu kanun tasarısıyla hükümet yetkilileri tarafından bütçeye en az 4 milyar Türk Lirası gibi büyük
bir yük geleceği ifade edilmektedir. Ancak bu Kanun Tasarısı maalesef Plan Bütçe Komisyonunda
görüşülmediği için bu kanun ile bütçeye ne kadar yük getirileceği konusunda net bir fikir sahibi
olunamamıştır. Her halükarda bütçeye milyarlarca lira yük getirecek olan bu Kanun Tasarısının Plan
ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeden yangından mal kaçırırcasına İçişleri Komisyonuna getirilmesi
soru işaretlerini de beraberinde getirmektedir. Bütçeye yüklenecek olan bu yük nereden
karşılanacaktır? Hali Hazırda bütçede oluşan 8,5 milyar TL'lik açığı kapatmak için ÖTV, Elektrik,
akaryakıt ürünleri, doğalgaz gibi temel girdilere %10 zam yapan hükümet bu yeni yükü karşılamak
için hangi zamları yapacaktır?

Kanun tasarısıyla birlikte kırsalda yaşadığı halde sözde büyükşehirli olacak olan
vatandaşlarımıza yansıtılacak olan ilave yükler de yine vatandaşlarımızı çok zor günlerin beklediğinin
işaretidir. Kırsalda yaşayıp da sözde büyükşehirli olacak olan vatandaşlarımızın sırtına yüklenecek
olan ilave yüklerden bazıları şunlardır:

a) Emlak vergileri yüzde yüz artacaktır.

b) Halen kırsal alanda basit usulde vergilendirilmekte olan esnaf ve sanatkarlar bundan sonra
gerçek usulde vergilendirilecek dolayısıyla vatandaşlarımız yüksek vergilerle yüzleşecektir.

c) Çevre temizlik vergisi % 25 oranında arttırılacaktır.

d) Artık köydeki vatandaşımız da imar harcı ödeyecektir.

e) Hali hazırda köydeki vatandaşlarımız da işyeri ruhsatı harcı ödeyeceklerdir.

f) Köydeki vatandaşlarımız da elektrik, su, atık su, ve kanalizasyon için şehirdeki
vatandaşlarımız gibi ücret ödeyeceklerdir.

g) Köyde yaşayan vatandaşlarımız bundan sonra yol, su ve kanalizasyon hizmetlerine katılım
payı ödemekle karşı karşıya kalacaklardır.
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h) Kırsalda yaşayan esnaflarımızın bağlı bulundukları odalara ödedikleri aidat kat kat artacaktır.

i) Her ne kadar vergi ve harçların tahsilatına 5 yıl muafiyet getirilmiş olsa da vatandaşlarımızın
sırtına yeni yükler yüklenmiştir.

Yukarıda saydığımız yeni yükler köylünün sırtına binecektir. Bu yükler ve hıfzıssıhha kanunun
246. maddesi beraber değerlendirildiğinde büyükşehir sınırları içerisinde tarım ve hayvancılıkla
uğraşılması neredeyse imkânsız hale gelecektir. Çünkü bundan sonra tüzel kişiliğini kaybederek
mahalleye dönüşen köy ve beldelerin nüfusundan bahsedilemeyecektir. Hıfzıssıhha kanununun 246.
maddesinde bahsedilen 20 bin rakamı en azından o ilçenin nüfusuna göre değerlendirilecektir. Zaten
bu kanuna göre büyükşehir sınırları içerisinde nüfusu 20 binin altında olan bir ilçe kurulması da
mümkün değildir. Dolayısıyla bundan sonra köylerde özellikle hayvancılık imkansız hale gelecektir.

5- SİYASİ SONUÇLAR

Türkiye, mahalli idareler ölçeğinden başlayarak fikri ve fiziki ayrışma tuzağına aleni ve ısrarlı
bir şekilde hükümet eliyle sürüklenmektedir. Türk yönetim sisteminin üzerine yaslandığı merkezi
kontrol ve üniter özellikler aşama aşama elenme ve eritilme riskiyle karşı karşıyadır. AKP'nin
gündeme getirip hazırladığı bu Büyükşehir Kanun Tasarısı'yla federe devlet modelinin prototipi
planlanmış ve bölgesel bazda hemen hemen her yetkiye haiz olacak derebeyleri ihdas edilmesinin önü
açılmıştır. Bu durum Türk idare sisteminin ilke ve esaslarıyla taban tabana zıtlıklar içermektedir.
Yapılması planlanan düzenlemeyle büyükşehir sınırları il sınırlarını kapsayacak şekilde
genişletileceğinden, il idaresi sistemi ciddi düzeyde yara alacaktır. Belde belediyeleri ve çok sayıda
köyler tasfiye edilecektir. Sosyal, ekonomik ve kültürel doku bozulacaktır. Kanun tasarısıyla birlikte
16 bin 82 köyün tüzel kişiliğinin kaldırılması kentlerdeki kontrolsüz ve plansız yığılmayla birlikte
yozlaşma ve yoksulluk artacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 9 Işık ilkelerinden birisi olan
"Köycülük" gereğince, köy topluluğu politikasının oluşturulması gerektiğine ve köylerden tarım
kentleri inşa etmenin önemine inanmaktadır.

Düzenlemeyle ilgili bir diğer husus ise şudur: Bu düzenleme iyi niyetli bir düzenleme değildir.
Öncelikle bu düzenleme Kandilin talebidir. Bu düzenleme Başbakan'ın özel temsilcisi sıfatıyla
görüşmelere katılanların sözü; eli kanlı terör örgütünü temsilen oturanların, Oslocuların talebidir. Bu
düzenleme eli kanlı terör örgütünün uzantısı olan KCK yapılanmasının talebidir. Bu düzenleme
BDP'nin talebidir. Bu düzenleme Büyük Ortadoğu Projesinin mimarlarının talebidir. Bu düzenleme
Ortadoğu'da milyonlarca Müslüman kanının dökülmesi pahasına, Ortadoğu'nun yeniden
yapılandırılmasını isteyen Büyük Ortadoğu Projesi mimarlarının talebidir. İmralı'nın talebidir. Kısaca
Türk Milletinin birliğini bozmaya çalışan, bin yıllık kardeşliğimizin temellerini bozmaya çalışan,
ülkemizi şehir devletlerine ayırmak isteyen iç ve dış mihrakların ortak talebidir.

Bu düzenleme İçişleri Bakanlığının talebi değildir. Bu düzenleme milletvekillerinin talebi
değildir. Bu düzenleme Belediye Başkanlarının talebi değildir. Bu düzenleme sivil toplum
örgütlerinin, meslek kuruluşlarının, seçilmiş il genel meclisi üyelerinin, köy muhtarlarının talebi
değildir. Bu düzenleme vatandaşın da talebi değildir. Nihayetinde bu talep Türk Milletinin talebi hiç
değildir.

– 178 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 338)

yasemin



Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içinde bulunduğu sorunlarının çözümüne katkıda
bulunmayacak, bilakis çözümü daha da güçleştirecek olan bu tasarı, sayın başbakanın hayalinde var
olan "başkanlık" sisteminin bir unsuru olarak federatif yapıyı gündeme getirecektir. Hepimizce
malumdur ki Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında devam eden anayasa değişikliği kapsamında,
uyum komisyonu tarafından dinlenen ya da görüşleri alınan; kurum, kuruluş, sivil toplum ve
toplumun diğer kesimlerinden hiç birisi Türkiye'de bir "başkanlık" sistemi önerisinde bulunmamıştır.
Yani toplumun böyle bir talebi yoktur. Başkanlık sistemi talebi; yine hepimizce malumdur ki, sadece
Sayın Başbakan tarafından dile getirilmekte ve bazı köşe yazarları tarafından gündemde tutulmaya
çalışılmaktadır: Başkanlık sistemi rüyasının ve bölücü mihrakların taleplerinin sonucu olarak bugün
federatif bir yapının temelinin atıldığı bu kanun tasarısı gündeme getirilmektedir. Yani sadece Recep
Tayyip Erdoğan istiyor ve hayallerini süslüyor diye "başkanlık " sistemi konuşulmaktadır.

Kamuoyu tarafından Oslo görüşmeleri olarak bilinen ve bazı kayıtları kamuoyuna sızan, önce
şeref pahasına inkar edilip daha sonra ibretlik bir şekilde AKP'nin övünç kaynağı haline gelen eli kanlı
terör örgütü ile AKP iktidarının ve Sayın Başbakanın özel temsilcisinin görüşmelerinde yer alan;
merkezin bazı yetkilerinin önce valilere daha sonra da belediyelere devrinin görüşüldüğü ve bu
konuda mutabakata varıldığı kamuoyunun malumudur.

Bebek katilleri ile sürdürülen müzakerelerde, İmralı tarafından dayatılan yol haritasında, bölücü
iç ve dış mihraklar tarafından dikte edilmeye çalışılan istek, öneri ve telkinlerde yer alan hangi istek
ve arzular yerine getirilmemiştir? Görünen o ki; bir sonraki adım Bebek katili İmralı Canisi'nin ev
hapsine çıkarılması isteğinin görüşüleceği, yeni tavizlerin verileceği müzakereler olacaktır. Şüphesiz
bölücü ve yıkıcı unsurların dayattığı bölge tabanlı demokratik özerklik ve otonomi çağrıları bu
düzenlemeyle cevap bulacak ve Türkiye adım adım bölünmeye götürülecektir.

Bugün modern halini almış, yaklaşık 200 yılın tecrübesini bünyesinde barındıran, onlarca yıllık
coğrafi ve mesleki tecrübeye haiz olan Jandarma teşkilatının düzenlemeyle ortadan kaldırılması bu
güzide teşkilatımızın tecrübe ve geçmişinin yok sayılması anlamına gelmektedir. Yine kırsalda
köylerin kaldırılması ile birlikte köy koruculuğu sistemi de fiilen ortadan kaldırılmış olacaktır. Bölücü
terör örgütü ve uzantılarının taleplerinden birisi olan, bölgede kahramanca hizmetleri olan köy
korucularının ortadan kaldırılması da böylelikle yerine getirilmiş olacaktır.

Ayrıca yer altı kaynaklarının devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu 3213 ve 5177 sayılı
kanunlarda açıkça belirtilmektedir. Daha önceki düzenlemeler il özel idare payı ve devlet hakkı
olarak; madenin ocak başı satış fiyatının %5 i il özel idaresi ve hazineye aktarılırken bu düzenlemeyle
devlet hakkı ve özel idare payının da büyükşehir belediye bütçesine aktarılması durumu söz
konusudur. Bu düzenlemeyle maden gelirlerinden bütün vatandaşlarımızın faydalanması durumu
ortadan kaldırılmakta, bu da eşitlik ilkesine aykırılık teşkil etmektedir.

Diğer dikkat çeken bir husus da yabancılara mülk satışını düzenleyen hükümlerin, 2B ve hazine
arazilerinin satışını düzenleyen kanunun ve kentsel dönüşüm projesini düzenleyen değişikliğin ardı
ardına çıkarılmasıdır. Rayiç bedellerin yüksek tutularak vatandaşın kendi yerlerini almasını
güçleştiren ve bu bedellere itiraz yolunu da kapatan dolayısıyla; bu yerlerin vatandaştan alınarak
yeni rantiyecilere aktarılmaya çalışılması da dikkate değer bir husustur.
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Bugün Yunanistan'ın içinde bulunduğu ekonomik krizi her fırsatta dile getirip; "Krize girdiler
ve adalarını dahi satacak duruma geldiler" diyen iktidar partisi mensuplarının Türkiye Cumhuriyeti
topraklarının % 10'unu yabancılara satacak düzenlemeler yapması ibretliktir. Ki Yunanistan krizde
olmasına rağmen kişi başına düşen milli gelir 25 bin dolar seviyelerindedir. Devletin İdari yapısını
bozan bu düzenlemeyle birlikte son aylarda çıkartılan bu değişiklikler bir bütün halinde ele
alındığında oynanan oyunlar; gizli gündemler daha açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Yine bu açıdan
bakıldığında amacın vatandaşın hizmet alması değil vatandaşın geleceğinin ipotek altına alınması
olduğu açıkça görülmektedir.

Sonuç olarak bu düzenleme sayın başbakanı "başkan" yapabilir. Ancak bu düzenlemeyle üniter
yapımız ve bin yıllık kardeşliğimiz dinamitlenmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi ülkemizi bölecek,
parçalayacak ve ülkemizin birliğine dirliğine zarar verecek bir ihanet projesi olan bu kanun tasarısına
karşıdır. Ve başından beri saydığımız gibi Anayasamıza, devlet geleneğimize, idari yapımıza aykırı
olan bu kanun tasarısının Gazi Meclisimizde görüşülmemesi gerektiğine inanmaktadır. Bu vesileyle
bu kanunun tasarısının hükümet tarafından geri çekilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatmak isteriz.

31.10.2012

Mehmet Erdoğan Hasan Hüseyin Türkoğlu Enver Erdem
Muğla Osmaniye Elazığ
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MUHALEFET ŞERHİ

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, 27 Ekim 2013 tarihinde yapılması öngörülen yerel
seçimler nedeniyle, kısa süre içinde yasalaştırılmak amacıyla hızla hazırlanarak TBMM'ye getirilmiş,
konu hakkında ilgili kurumların, birliklerin, belediyelerin, sivil toplum örgütlerinin ve meslek
odalarının görüşleri alınmamıştır.

Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar, kutsanmış katı merkeziyetçi, bürokratik, hantal idari
yapının ülkenin ve çağın ihtiyaçlarına cevap vermediği tespitini neredeyse bütün toplumsal kesimlerin
mutabık olduğu bir olgu olarak yeniden ele alma gereği vardır. Cumhuriyetin ilk yıllarından bu yana,
merkezi yönetim anlayışı sürekli olarak kendini yerelde daha fazla hissettirme adına, valileri ve
kaymakamları yetkilerle donatmıştır, özellikle de valilerin ve kaymakamların merkezden atanması,
yerel halkı tanımayan, kültürünü bilmeyen kişilerin yönetimlerde olması, yönetimi hem zorlamış,
hem de ihtiyaçların belirlenme sorunu nedeniyle de eksik ve sanal kalmıştır. Bunun yanında halkın
yönetimin bu merkeziliği nedeniyle kendini yönetimde özne olarak görememesi, var olan sorunların
çözümünde de halka herhangi bir rol atfetmemiştir. Bu nedenle merkezden atanan yöneticilerin
sorunların çözümünde tek karar mercii olması, kültürel anlamda halkı yıpratması yanında, her
vatandaşta olması gereken aidiyet hissini de zayıflatmıştır. Merkezileşme bugüne kadar toplumsal
hayatta sorunları derinleştiren bir işlev görmesine rağmen, günümüzde de halen daha merkezileşme
de ısrar etmek, sorunların daha da derinleştirmekten öte bir anlam ifade etmemektedir. Dünyanın her
yerinde güçlü yerel yönetimler, güçlü bir toplumun en temel şartı haline gelmiştir. Ama güç
tanımındaki bu kasıt, yönetimin tek merkezliliği değil, tek tek toplumda bulunan tüm bireylerin
taleplerinin dikkate alınarak, yönetimlerde söz sahibi olmalarıyla açıklanabilir. Buradaki güç,
bireylerin yönetim haklarının bulunmalarından kaynaklanan dinamizm ile ifade edilir. Bu da daha
demokratik ve demokratikleştikçe güçlenen bir toplum demektir. Kökleri yüzyıllar öncesinde kalmış,
güç tanımları ve algısıyla, merkeziyetçiliği güçlendirici adımlar atmak ancak çağı yakalayamayanların
yapabilecekleri bir şeydir.

Çağdaş demokrasilerin temel omurgasının yerelleşme (desantrilazyon) yerinden yöntemini esas
alan adem-i merkeziyetçi idareler olduğu gerçeğinden hareketle ülkemizde köklü bir idari reformun
zorunlu bir gereksinim olarak kendini dayattığı gerçeğini kabul etmek gerekir, söz konusu idari
reformun özünü daha fazla demokrasi daha fazla yerelleşme olarak tespit etmek 21. yy evrensel
normların kaçınılmaz sonuçları olarak karşımıza çıkmaktadır. Kaldı ki ülkemizin temel sosyal,
siyasal, toplumsal, ekonomik hedeflerinin Avrupa Birliği normlarını hedefleştirmesi de söz konusu
idari reformun, AB kriterleri doğrultusunda ele alınması gerekliliğini ortaya koyar.

Bilindiği gibi AB kriterlerinin temel ilkeleri yerel demokrasi, insan hakları ve hukukun
üstünlüğünü referans almaktadır. Bu ilkelerin somut çerçeveleri ise yerel yönetimler özerklik şartı ve
Avrupa insan hakları sözleşmesi baz alınarak belirlenmiştir. Avrupa yerel yönetimler özerklik şartı
uluslararası bir sözleşmedir. Şart yerel yönetimler kavramını şöyle tanımlamaktadır: Yasalar
çerçevesinde, kendi sorumlulukları altında kamusal hizmetlerin ve görevlerin önemli bir bölümünü,
yerel halkın çıkarları doğrultusunda düzenleme hakkı, yeterliliği ve olanağıdır. Yerel yönetimler yetki
alanlarının dışına bırakılmış olmayan ve yasalarla başka yönetimlere verilmemiş olan her konuda, tam
takdir hakkına sahiptir.
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Yine kamusal görevler ve sorumluluklar, genellikle ve tercihen halka en yakın yönetim
basamakları tarafından yerine getirilmelidir. Beldeden bölgeye kadar her topluluk kendisini ilgilendiren
izlerde kendi başına karar alabilme özgürlüğüne sahip olmalıdır. Tüm bu yetkiler merkezi yönetimlerin
yerel yönetimler tarafından alınan kararları zayıflatmayacak ve kapsamlarını daraltmayacak hususları
içermektedir. Buradan hareketle yerel yönetimlerin, görevleriyle orantılı, yeterli ve her zaman serbestçe
kullanabilecekleri mali kaynakların ayrılması zorunludur. Bu kaynakların en azından belli bir oranı
kendilerinin belirleyebilecekleri yerel vergilerden ve harçlardan oluşması öngörülmüştür. Güçsüz olan
yerel yönetimler için ise denkleştirme politikası devletin gündeminde olmalı, belli yardımların
aktarılması ise mutlaka sağlanmalıdır. Diğer taraftan yerel yönetimler üzerindeki vesayetin yani
devletin gözetimi ve denetiminin kapsamı niteliği de net olarak tanımlanmıştır.

Yerel yönetimlerin işlemlerinin, kararlarının, eylemlerinin yerinde olup olmadığı iyi mi kötü
mü olduğuna karar verilmesi gibi bir yetkiyi devlet hiç bir zaman kullanmayacaktır. Devlet kendi
görevlerinden bir kısmını yerel yönetimlere kendi adına yerine getirilmek üzere bırakmış devretmiş
ise o takdirde yerindenlik denetiminin yapılmasına istisnai olarak izin verilebilir.

Bir diğer önemli konu ise, yerel yönetimlerin hem ülke içinde hem de ülke dışında başka yerel
yönetimlerle serbestçe işbirliği yapabilme yetkisine sahip olmasıdır. Aynı şekilde yerel yönetimler
yurt içindeki ve dışındaki derneklerin serbestçe üyesi ve kurucusu olabilirler.

Türkiye Avrupa yerel yönetimler özerklik şartını 1988 de imzalamış 1992 de 3723 sayılı yasa
ile onaylamıştır. Fakat imzaladığı ve onayladığı şarta bir takım çekinceler koymuştur. Anayasanın 90.
Maddesi onaylanmış uluslararası bir anlaşma eğer temel insan hak ve özgürlüklerini ilgilendiriyorsa,
anlaşmada yer alan kurallara öncelik tanınması, iç hukuktaki düzenlemenin de bunlara aykırı
olamayacağını ifade etmektedir. Türkiye'nin onaylamış olduğu bu antlaşmaya uygun hareket edip
etmediği konusu ise Avrupa konseyi tarafından takip edilmekte bu doğrultuda yoğun eleştirilerin
olduğu raporlar sıkça gündemimize gelmektedir. Raporlarda sıklıkla zorunlu göç, köylerin tahrip
edilmesi, belediye başkanları ve meclis üyelerinin iç işleri bakanlığınca görevden alınması veya
tutuklanması eleştirilmektedir. Valilerin il özel yönetimlerindeki güçlü konumları tartışılmaktadır.
Yine belediye gelirleri reformunun yapılmaması, çok dilli belediyecilik önündeki engeller önemli
eleştiri konusu olmaktadır.

İşte yapılacak yeni bir idari reform yasa tasarısının hem Avrupa yerel yönetimler özerklik şartına
uygunluğu, hem de Avrupa konseyi raporlarındaki eleştirileri gidermesi, AB süreci açısından son
derece önemlidir.

Yapılacak yasal düzenleme, ademi merkeziyetçi bir anlayışla yerel yönetimlerin, özerk,
demokratik, ekolojik bir açıdan yeniden ele alınıp organize edilmesidir.

Yerel yönetim açısından önemli değişimlere karşılık gelen düzenleme ile Türkiye'de var olan
belediye sayıları önemli oranda azalmakta, 1591 belde belediyesi ile 16082 köyün tüzel kişiliği sona
ermekte, 29 il özel idaresi de kapatılmaktadır. Kapatılan belde belediyelerinden 559'u büyükşehir
olmayan illerdeki belde belediyeleriyken, 1032'si ise büyükşehir belediyesi olan illerde
bulunmaktadır. Türkiye'de var olan belediye sayısı 2000 yılında 3.228 düzeyindeyken, Büyükşehir
Yasası ve Belediye Yasası'nda yapılan değişiklikler sonucu gerçekleşen kapanmalarla, 2009 yılı yerel
seçimleri sonrasında, 2010 yılında bu sayı 2.950'ye inmiştir. Bu kez yapılan değişiklikle 1591
belediyenin kapanmasıyla bu sayı 1.359'a inmektedir. Bu sayıya yeni kurulan ilçe belediyelerinin
eklenmesiyle 1.384'e yükselmiştir. Son 10 yılda ülke genelinde belediye sayısının yaklaşık % 60
azalması anlamına gelen böylesi bir düzenleme, ülkemizin yerel yönetim sistemi açısından önemli
bir değişim anlamına da gelmektedir.
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Halkın belde belediyeleri, belediye meclisleri aracılığıyla karar alma, hizmet, üretim, yaşamlarını
idare ettirecek süreçlerin dışına atılmaları, her şeyden önce anti demokratik bir uygulama olacaktır
bu durumun yetkileri yerele dağıtılması yerelin merkeze karşı güçlendirilmesi, katılımcı demokrasinin
geliştirilmesi ilkelerine aykırı olduğu açıktır.

İl ve ilçelerde mevcut bulunan kırsal yerleşimlerin kentsel yerleşime uygun belediye tip
yönetimle yönetilmesinin kırsal ve kentsel bölgelerin sosyo-ekonomik ihtiyaçları, götürülmesi
gereken hizmetlerin nitelikleri de göz önünde bulundurulduğunda öngörülen yapının başarılı olması
mümkün olmadığı gibi, kent -kır diyalektiğine ve kırın özgünlüğüne zarar verecektir.

Tasarının birçok maddesinin anayasaya aykırılık teşkil ettiği açıktır. Tasarı, hem anayasanın 127.
maddesinde belirtilen, hem de Avrupa yerel yönetimler özerklik şartının altyapısını oluşturan
yerindenlik (subsidiarity) ilkelerine aykırıdır. Tasarı İstanbul ve Kocaeli illeri baz alınarak hazırlanmış
ve tüm illerinde İstanbul ve Kocaeli ile denk düştüğü kabul edilmiştir. Başta bu zihniyet başlı başına
yerellik ilkeleri ile bağdaşmaz.

Ayrıca Büyükşehir Belediyeleri'ndeki değişikliklerle Büyükşehir belediyesi sınırları dışında
kalan yerlerin farklı mevzuatlara tabi olacaklarından, bu Anayasa'nın kanun önünde eşitlik ilkesine
aykırılık teşkil etmektedir.

Demografik ve sosyolojik olarak, köy tüzel kişiliğinin ortadan kaldırılması, binlerce yıllık
toplumsal yaşamın özüne ve diyalektiğine aykırı bir durumdur. Köyde yaşayan halkın, kendi
yaşamları ve üretim süreçleri ile ilgili olarak, karar alma, denetleme, uygulama mekanizmalarının
dışına atılmaları hiçbir şekilde kabul edilemez.

Hükümet, etkinlik verimlilik adı altında, tartıştığımız yasa gibi yerele hiçbir şekilde hizmet
etmeyen yerel yönetim yasaları ile Kentsel dönüşüm projeleri ile HES projeleri ile ne insana ne
hayvana yaramayan, hayvan hakları koruma yasaları ile ülkenin doğasını tahrip ediyor. Tarım
alanlarını yağmalayıp betonlaştırıyor.

Tarım arazilerini betonlaştırarak, bu ülke neyi üretecek, hangi ürününü yiyecek. Üretemeyen bir
ülkenin, tarımsal üretimi zayıflayan, hayvancılığı bitmek üzere olan bir ülkenin nasıl ekonomisi
güçlenecek.

Dünya'da küresel ısınmanın sonuçları ortadayken, tüm ülkeler ekolojisini düzeltmek için
çabalarken, teknolojisini ve ekonomisini çevreye duyarlı şekilde düzenlerken, biz tüm kentleri
İstanbul'a ve Kocaeli'ye benzetme derdindeyiz.

Oysaki Kocaeli ve özellikle İstanbul'daki trafik sorunu, betonlaşma ve toplumsal yozlaşma
önümüzdedir. Bilinmelidir ki ekonomik çıkarlarla yapılan ekolojik talan, aynı zamanda toplumun
değerlerini ve yapısını da tahrip etmektedir.

Sevk ve idare yetkisi valilik kurumuna verilen Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına,
Büyükşehir belediyesinin bulunduğu illerde kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım ve hizmetlerinin
etkin olarak yapılması, izlenmesi ve koordinasyonu, acil çağrı, afet acil yardım hizmetlerinin
koordinasyonu yürütülmesi, ilin tanıtımı, gerektiğinde merkezi idarenin taşrada yapacağı yatırımların
yapılması ve koordine edilmesi, temsil, tören, ödüllendirme ve protokol hizmetlerinin yürütülmesi,
ildeki kamu kuruluşlarına rehberlik edilmesi ve bunların gerçekleştirilmesi yetkisi verilmiştir.
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Avrupa yerel yönetimler özerklik şartında da açıkça belirtilen yerel idarelerin merkeze karşı
özerk yetkilerin arttırılmasını savunan, merkezin çevre üzerindeki vesayetin yetkisini sınırlayan
ilkelerine aykırı olduğu açıktır. Tüm dünyada kamu yönetiminde yerelleşmenin önem kazandığı bir
dönemde, merkezin yerel üzerinde vesayet yetkisine sahip olmasının demokrasinin gelişmesi
önündeki engel olacağı hususu son derece nettir. Yapılacak düzenlemede yerel yönetimlere idari,
mali ve siyasi yetkilerin devredilmesi yerelleşme ve demokrasi açısından son derece ön açıcı
perspektifler sunacağı kanaatindeyiz. Seçimlerle temsili sağlanan yerel yönetim kurumlarının
yetkilerinin arttırılması, yerindelik ilkesi çerçevesinde yerelin yönetiminin yerel kurumlara
bırakılması ciddi bir reform niteliği taşıyacaktır inancındayız. Toplumun yerelde ve karar almada
köy, sokak, mahalle meclisleri, kent meclisler aracılığıyla katılımı arttırılabilmelidir.

Bir diğer önemli husus ise; Türkiye'nin çok kimlikli, çok dilli ve çok dinli gerçeğinden hareketle
yurttaşların talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda hareket edebilmek için yerel yönetimlere yetki
devrinin sağlanması gerektiğidir.

Çağdaş demokrasilerde yerel yönetimlerin yeri açıktır. Tarihsel mücadeleler ve deneyimler
sonrasında, kazanımlarla bugüne kadar gelen bazı evrensel haklar vardır. Yerindenlik ilkeleri de bu
haklar çerçevesinde şekillenmiştir. AB hedefinde olan Türkiye'nin yerindenlik ilkeleri ile hazırlanmış
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartına tam uyum sağlaması bir zorunluluktur.

"Kürt sorunun" tarihsel arka planı incelendiğinde sorunun en önemli parçasının Kürt halkının
kendini yönetme istenci olduğu görülür. Bu istence barışçıl ve bütünlüklü bir şekilde cevap olmanın
en asgari koşulu yerel yönetimlerin evrensel haklar çerçevesinde güçlendirilmesidir.

Tasarı bu haliyle anayasaya aykırı olduğu gibi, Türkiye'yi çağdaş demokrasiye taşıyacak ve iç
sorunlarını çözecek nitelikte değildir. "Güçlü" Türkiye hayallerinin gerçekleşebilmesi için 90 yıllık
eskimiş merkezi yönetim anlayışının terk edilip, ayrıştırıcı olmayan aksine bütünleştirici olan adem-
i merkeziyetçi bir anlayışa geçmesi gerekir. Bu da günümüz yönetim anlayışına ayak uydurmanın
asgari koşuludur. Türkiye hem "Kürt sorununda", hem yönetim anlayışında asgari gereklilikleri yerine
getirmediği ve bunda direndiği sürece huzurlu bir ülke olamayacaktır.

Toplumsal bir yara olan boşaltılan köylere geri dönüşün önündeki ve Kürt sorununun çözümü
önündeki en önemli engellerden biri de köy koruculuğu sistemidir. Köylerin tüzel kişiliklerinin
kaldırılıyor olmasına rağmen Köy koruculuğunun kaldırılmaması, tasarının demokratikleşme
kaygısıyla hazırlanmadığının en önemli göstergesidir. Ayrıca yasal olarak OHAL'in kalkmasına
rağmen bu sistemin kalkmaması anlaşılır gibi değildir. Çünkü bu sistem 90'lı yılların olağanüstü hal
mantığıyla getirilmiş bir sistemdir. Güvenlik kuvvetleri için belirlenmiş görev, sorumluluklar ve
yaptırımlar köy korucuları için öngörülmemiştir. Dolayısıyla bu durum köy korucularının keyfi
hareket etmelerine yol açmış beraberinde de bir asayiş sorunu getirmiştir. Geçici köy korucusu
bulunduran köylerde, şiddete dayalı bir kültür oluşmuştur. Bu kültürün etkileri giderek Türkiye'ye
yayılmaktadır. Nitekim, köy koruculuğunun bu keyfi algısı Mardin Bilge köyünde bir katliama
dönüşmüş ve 44 kişi katledilmiştir.

Kürt sorununda şiddet ve güvenlikçi politikaların sürdürülmesi için geçici köy koruculuğu
kullanılmıştır. Oysaki Kürt sorununda barışçıl politikaların uygulanabilmesi için bu sistemin
kaldırılması gerekmektedir. Toplumsal bir yara olan boşaltılan köylere geri dönüşün önündeki en
önemli engellerden biri de geçici köy koruculuğudur.

Belirttiğimiz bütün bu nedenlerden dolayı tasarıya şerh koymaktayım.
Sırrı Süreyya Önder

İstanbul
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN 
HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

KANUN TASARISI
Büyükşehir belediyesi kurulması ve sınırlarının belirlenmesi 
MADDE 1- (1) Aydın,  Balıkesir,  Denizli,  Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin,

Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van illerinde, sınırları il mülki sınırları olmak üzere aynı adla
büyükşehir belediyesi kurulmuş ve bu illerin il belediyeleri büyükşehir belediyesine dönüştürülmüştür.

(2) Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri,
Konya, Mersin, Sakarya ve Samsun büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülki sınırlarıdır.

(3) Birinci ve ikinci fıkrada sayılan illere bağlı ilçelerin mülki sınırları içerisinde yer alan köy
ve belde belediyelerinin tüzel kişiliği kaldırılmış, köyler mahalle olarak, belediyeler ise mahalleleriyle
birlikte bağlı bulundukları ilçenin belediyesine katılmıştır.

(4) İstanbul ve Kocaeli il mülki sınırları içerisinde bulunan köylerin tüzel kişiliği kaldırılarak
bağlı bulundukları ilçe belediyesine mahalle olarak katılmıştır.

(5) Birinci, ikinci ve dördüncü fıkrada sayılan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği
kaldırılmıştır.

(6) Birinci ve ikinci fıkrada sayılan illerin bucakları ve bucak teşkilatları kaldırılmıştır.
İlçe kurulması ve sınırlarının belirlenmesi
MADDE 2- (1) Aydın ilinde, Aydın Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere, Aydın

merkez ilçe sınırları içerisindeki köyler ile belediyelerden oluşan Efeler adıyla ilçe ve aynı adla
belediye kurulmuştur.

(2) Balıkesir ilinde, ekli (1) sayılı listede belirtilen Balıkesir Belediyesinin mahalleleri merkez
olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerden oluşan Karesi adıyla ilçe ve aynı adla
belediye kurulmuştur.

(3) Balıkesir ilinde, ekli (2) sayılı listede belirtilen Balıkesir Belediyesinin mahalleleri merkez
olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerden oluşan Altıeylül adıyla ilçe ve aynı adla
belediye kurulmuştur.

(4) Balıkesir ilinde, Altınoluk Belde Belediyesi merkez olmak üzere, ekli (3) sayılı listede
belirtilen köyler ve belediyelerden oluşan Altınoluk ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(5) Denizli ilinde, ekli (4) sayılı listede belirtilen Denizli Belediyesinin mahalleleri merkez olmak
üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerden oluşan Merkezefendi ilçesi ve aynı adla belediye
kurulmuştur.

(6) Denizli ilinde, ekli (5) sayılı listede belirtilen belediyeler ve köyler ile aynı listede yer alan
Denizli Belediyesinin mahalleleri Akköy ilçesi sınırlarına dahil edilerek Akköy Belediyesine
katılmıştır. Akköy ilçesinin merkezi aynı listede belirtilen Denizli Belediyesinin mahalleleri olarak,
ilçenin ismi ise Pamukkale olarak değiştirilmiştir.

(7) Hatay ilinde, ekli (6) sayılı listede belirtilen Antakya Belediyesinin mahalleleri merkez olmak
üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerden oluşan Antakya ilçesi ve aynı adla belediye
kurulmuştur.
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(8) Hatay ilinde, ekli (7) sayılı listede belirtilen Antakya Belediyesinin mahalleleri merkez olmak
üzere, aynı listede yer alan köyler ve mahalleler ile belediyelerden oluşan Defne ilçesi ve aynı adla
belediye kurulmuştur.

(9) Hatay ilinde, merkez ilçe Şenköy bucağına bağlı Sofular ve Hanyolu köyleri Altınözü ilçesine
bağlanmıştır.

(10) Hatay ilinde, ekli (8) sayılı listede yer alan belediyeler ve köyler Yayladağı ilçesine
bağlanmıştır.

(11) Hatay ilinde, Arsuz Belde Belediyesi merkez olmak üzere, ekli (9) sayılı listede gösterilen
köyler ve mahalleler ile belediyelerden oluşan Arsuz ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(12) Malatya ilinde, ekli (10) sayılı listede belirtilen belediyeler ve köyler ile aynı listede yer alan
Malatya Belediyesinin mahalleleri, Yeşilyurt İlçe Belediyesine katılmıştır. Yeşilyurt ilçesinin merkezi,
Malatya Belediyesinden Yeşilyurt ilçesine katılan mahalleler olarak değiştirilmiştir.

(13) Malatya ilinde, ekli (11) sayılı listede belirtilen belediyeler ve köyler ile aynı listede yer alan
Malatya Belediyesinin mahalleleri, Battalgazi İlçe Belediyesine katılmıştır. Battalgazi ilçesinin
merkezi, Malatya Belediyesinden Battalgazi ilçesine katılan mahalleler olarak değiştirilmiştir.

(14) Manisa ilinde, ekli (12) sayılı listede belirtilen Manisa Belediyesinin mahalleleri merkez
olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerden oluşan Şehzade ilçesi ve aynı adla belediye
kurulmuştur.

(15) Manisa ilinde, ekli (13) sayılı listede belirtilen Manisa Belediyesinin mahalleleri merkez
olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerden oluşan Yunusemre ilçesi ve aynı adla
belediye kurulmuştur.

(16) Manisa ilinde Demirci ilçesine bağlı Borlu Belediyesi, Köprübaşı ilçesine bağlanmıştır.

(17) Kahramanmaraş ilinde, ekli (14) sayılı listede belirtilen Kahramanmaraş Belediyesinin
mahalleleri merkez olmak üzere, aynı listede yer alan köyler, mahalleler ve belediyelerden oluşan
Dulkadiroğlu ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(18) Kahramanmaraş ilinde, ekli (15) sayılı listede belirtilen Kahramanmaraş Belediyesinin
mahalleleri merkez olmak üzere, aynı listede yer alan köyler, mahalleler ve belediyelerden oluşan
Onikişubat ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(19) Kahramanmaraş ilinde Pazarcık ilçesine bağlı Kelebişler, Bayramgazi ve Cennetpınarı
köyleri Türkoğlu ilçesine bağlanmıştır.

(20) Mardin ilinde, Mardin Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere Mardin merkez ilçe
sınırları içerisindeki köyler ile belediyelerden oluşan Artuklu ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(21) Muğla ilinde, Muğla Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere, Muğla merkez ilçe
sınırları içerisindeki köyler ile belediyelerden oluşan Menteşe ilçesi ve aynı adla belediye
kurulmuştur.

(22) Muğla ilinde, Kemer Belediyesi merkez olmak üzere, ekli (16) sayılı listede belirtilen köyler
ve belediyelerden oluşan Seydikemer ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(23) Tekirdağ ilinde, Tekirdağ Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere, Tekirdağ merkez
ilçe sınırları içerisindeki köyler ile belediyelerden oluşan Süleymanşah ilçesi ve aynı adla belediye
kurulmuştur.

– 186 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 338)

yasemin



(24) Tekirdağ ilinde Kapaklı Belediyesi merkez olmak üzere ekli (17) sayılı listede yer alan köy
ve belediyesinden oluşan Kapaklı ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(25) Tekirdağ ilinde Marmaracık Belediyesi merkez olmak üzere ekli (18) sayılı listede yer alan
mahalle, köy ve belediyelerden oluşan Ergene ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(26) Trabzon ilinde, Trabzon Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere, Trabzon merkez
ilçe sınırları içerisindeki köyler ile belediyelerden oluşan Yavuzselim ilçesi ve aynı adla belediye
kurulmuştur.

(27) Şanlıurfa ilinde, ekli (19) sayılı listede belirtilen Şanlıurfa Belediyesinin mahalleleri merkez
olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerden oluşan Eyyübiye ilçesi ve aynı adla
belediye kurulmuştur.

(28) Şanlıurfa ilinde, ekli (20) sayılı listede belirtilen Şanlıurfa Belediyesinin mahalleleri merkez
olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerden oluşan Haliliye ilçesi ve aynı adla belediye
kurulmuştur.

(29) Şanlıurfa ilinde, Karaköprü Belediyesi merkez olmak üzere ekli (21) sayılı listede belirtilen
Şanlıurfa Belediyesinin mahalleleri ile aynı listede yer alan köylerden oluşan Karaköprü ilçesi ve
aynı adla belediye kurulmuştur.

(30) Van ilinde, ekli (22) sayılı listede belirtilen Van Belediyesinin mahalleleri merkez olmak
üzere, aynı listede yer alan köylerden oluşan Tuşba ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(31) Van ilinde, ekli (23) sayılı listede belirtilen Van Belediyesinin mahalleleri merkez olmak
üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerden oluşan İpekyolu ilçesi ve aynı adla belediye
kurulmuştur.

(32) Van ilinde, ekli (24) sayılı listede belirtilen Van merkez ilçeye bağlı köyler ile mahalleler
Edremit ilçe sınırına dahil edilerek Edremit Belediyesine katılmıştır.

(33) Van ili merkez ilçesinde, Şabaniye mahallesinin, İpekyolu Bulvarından başlayan Şabaniye
Caddesinin, Doğu ve Hacıbekir Caddelerinin birleşme noktasına kadar olan kuzey kesimi, Cevdetpaşa
Mahallesi ile birleştirilmiştir.

(34) Van ili merkez ilçesinde, Hacıbekir mahallesinin Doğu Caddesinin girişinden Mezbaha
Deresi Gülüstan Sokak bitiş noktasına kadar olan kısmı Şabaniye Mahallesi ile birleştirilmiştir.

Çeşitli hükümler

MADDE 3- (1) İlçe belediyeleri veya ilçe belediyelerinin talep etmeleri halinde büyükşehir
belediyeleri bu Kanuna göre tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüşen köylerde yapılacak ticari
amaç taşımayan yapılar için yürürlükteki imar mevzuatı doğrultusunda yörenin geleneksel, kültürel
ve mimari özelliklerine uygun tip mimari projeler yapar veya yaptırır. Tip mimari projenin
uygulanacağı alan sınırını belirlemeye ilgili ilçe belediyesi yetkilidir. Tip mimari projeler
doğrultusunda ilgili belediyesince gerekli mühendislik projeleri yapılır ya da yaptırılır. Bu projeler
ilgili belediyesince başvuru sahiplerine ücretsiz verilir ve uygulaması denetlenir. Yapılacak inşaatlarda
tip projeler dışında özel proje uygulanmak istenmesi durumunda bu projeler yürürlükteki mevzuat
uyarınca ilçe belediyesi tarafından onaylanır.
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(2) Mevzuatla il özel idarelerine yapılan atıflar bu Kanun kapsamında tüzel kişiliği kaldırılan il
özel idareleri için ilgisine göre bakanlıklara, bakanlıkların bağlı veya ilgili kuruluşları ile bunların
taşra teşkilatına, Hazineye, valiliklere, büyükşehir belediyelerine ve bağlı kuruluşlarına veya ilçe
belediyelerine yapılmış sayılır. Tüzel kişiliği kaldırılan il özel idarelerine 22/2/2005 tarihli ve 5302
sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve diğer mevzuatla verilmiş olan yetki, görev ve sorumluluklar ilgisine
göre bu kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılır ve yerine getirilir. Söz konusu il özel idarelerinin
mahkemelerde süren davaları ile il özel idaresi olarak faaliyet gösterdikleri dönem ve yapılan işlemlere
ilişkin olarak açılacak davalarda muhatap, devir işleminin yapıldığı ilgili kurum ve kuruluştur.

(3) Bu Kanun ile tüzel kişiliği kaldırılan köylerde görev yapan geçici ve gönüllü köy korucuları
halen görev yaptıkları yerlerde görev yapmaya devam ederler. Bunlar 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı
Köy Kanunu ve diğer mevzuatta kendileri için öngörülen haklardan aynı şekilde yararlanmaya devam
ederler. Bu yerler için ihtiyaç olması halinde aynı usulle yeni görevlendirmeler yapılabilir.

(4) Bu Kanunun uygulanması ile ilgili tereddütleri gidermeye, düzenleyici ve yönlendirici
işlemler yapmaya İçişleri Bakanlığı yetkilidir.

Yatırım izleme ve koordinasyon merkezi
MADDE 4- (1) Büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde yatırım ve hizmetlerin etkin olarak

yapılması, izlenmesi ve denetlenmesi; afet ve acil yardım hizmetlerinin koordinasyonu ve yürütülmesi;
ilin tanıtımı; gerektiğinde merkezi idarenin taşrada yapacağı yatırımların yapılması ve koordine
edilmesi; ildeki kamu kurum ve kuruluşlarına rehberlik edilmesi, hukuki destek sağlanması ve bunların
denetlenmesini gerçekleştirmek üzere valiye bağlı olarak kamu tüzel kişiliğini haiz, özel bütçeli
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Merkezleri kurulmuştur. Bakanlar Kurulu kararı ile bu illere bağlı
ilçeler ve diğer illerde de Yatırım İzleme ve Koordinasyon Merkezi kurulabilir. Bakanlıklar ve diğer
merkezi idare kuruluşları, ödeneğini göndermek şartıyla illerde yapacakları her türlü yatırım, yapım,
bakım, onarım ve yardım işlerini yatırım izleme ve koordinasyon merkezleri aracılığıyla yapabilirler.

(2) Yatırım izleme ve koordinasyon merkezi tarafından, merkezi idarenin adli ve askeri teşkilat
dışında taşradaki tüm birimlerinin hizmet ve faaliyetlerinin etkinliği, verimliliği ve kurumların
stratejik plan ve performans programlarına uygunluğu ile ilgili hazırlanacak rapor, valinin
değerlendirmesiyle birlikte Başbakanlığa ve bu kurumların bağlı veya ilgili olduğu bakanlığa
gönderilir. Bu raporlar yıllık olarak hazırlanır ve takip eden yılın mart ayı sonuna kadar yukarıdaki
mercilere gönderilir.

(3) Yatırım izleme ve koordinasyon merkezleri hukuk, afet ve acil yardım, yatırım izleme,
rehberlik ve denetim, strateji ve koordinasyon birimi ile idari birimden oluşur. Gerektiğinde geçici
birimler kurulabilir. Yatırım izleme ve koordinasyon merkezlerinin çalışma usul ve esasları İçişleri
Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

(4) Yatırım izleme ve koordinasyon merkezinin sevk ve idaresi, vali tarafından görevlendirilecek
bir vali yardımcısı tarafından yerine getirilir. Vali yardımcısı bu görevlerini vali adına yürütür ve
valiye karşı sorumludur. İlçelerde bu görev kaymakamlar tarafından yerine getirilir.

(5) Yatırım izleme ve koordinasyon merkezinin personeli 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununa tabidir. Ayrıca özel uzmanlık isteyen konularda kadro karşılığı olmaksızın ve diğer
kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine tabi olmadan tam veya kısmi
zamanlı veya belli bir konu veya proje süresiyle sınırlı olmak koşulu ile sözleşmeli personel çalıştırılabilir.
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Bunlar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır ve bunlara ödenecek ücret İçişleri Bakanlığı ve
Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenir. Yatırım izleme ve koordinasyon merkezi ihtiyaç duyduğu
alanlarda hizmet alımı yapabilir. Yatırım izleme ve koordinasyon merkezi norm kadro ilke ve
standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca tespit edilir. Norm kadroları bu ilke
ve standartlar çerçevesinde vali tarafından belirlenir. Gerektiğinde valiler tarafından diğer kamu
kurum ve kuruluşlarından personel görevlendirilebilir.

(6) Yatırım izleme ve koordinasyon merkezleri özel bütçeli kuruluşlardır. Valiler tarafından
hazırlanan bütçeler İçişleri Bakanlığınca uygun görüşle Başbakanlığa sunulur. Başbakanın onayı ile
yürürlüğe girer. Bütçe yılı devlet mali yılıyla aynı olup bütçe dışında harcama yapılamaz. Gerekli
olması halinde ek bütçe yapılabilir. Yatırım izleme ve koordinasyon merkezleri bütçesiyle muhasebe
işlemlerine ilişkin esas ve usuller İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilir.
Kurumun üst yöneticisi vali, harcama yetkilisi görevli vali yardımcısıdır.

a) Yatırım izleme ve koordinasyon merkezinin gelirleri şunlardır;

1) Genel bütçe vergi gelirlerinden verilecek pay.

2) Merkezi idare kuruluşlarınca gönderilecek ödenekler.

3) Faiz, kira ve hizmet gelirleri.

4) Bağış ve yardım gelirleri.

5) Diğer gelirler.

b) Yatırım izleme ve koordinasyon merkezinin giderleri şunlardır;

1) Doğal afet ve acil yardım giderleri.

2) Her türlü proje giderleri.

3) Avukatlık, danışmanlık ve denetim giderleri.

4) Temsil, tören ve ağırlama giderleri.

5) Tanıtım ve ödüllendirme giderleri.

6) Yapım, bakım ve onarım için yapılacak giderler.

7) Faiz, borçlanma ve sigorta giderleri.

8) Dava takip ve icra giderleri.

9) Kanunlarla yatırım izleme ve koordinasyon merkezlerine verilen görev ve hizmetlerin
yürütülmesi için yapılacak giderler.

10) Mevzuatla vali ve kaymakamlara verilmiş görev ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılacak
giderler.

11) Personel giderleri.

12) Diğer giderler.

(7) Kamu kurum ve kuruluşlarının 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamındaki
araçlarının alımı, işletilmesi, bakım ve onarımı ile bürolarının ihtiyaçları; kamu konutlarının yapım,
bakım, işletme ve onarımı ile emniyet hizmetlerinin gerektirdiği harcamalar yatırım izleme ve
koordinasyon merkezi bütçesinden karşılanabilir.
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(8) Genel bütçe vergi gelirlerinden verilecek pay, aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde
dağıtılır:

a) Genel bütçe vergi gelirleri tahsilatının % 0.25’i, büyükşehir belediye sınırı il sınırı olan
illerdeki yatırım izleme ve koordinasyon merkezlerine, bu Kanun ve diğer kanunlarla verilmiş olan
görev ve hizmetlerin yürütülmesi amacıyla ayrılır. Ayrılan bu pay, genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı
toplamından, vergi iadeleri düşüldükten sonra kalan net tutar üzerinden hesaplanır. Maliye Bakanlığı
tahsil edilen payın % 60’ını eşit olarak doğrudan, % 40’ını ise yatırım izleme ve koordinasyon
merkezleri arasında nüfus esasına göre dağıtır. Her il için öngörülen payın % 75’i valilik, % 25’i ise
kaymakamlıklara ayrılır. İldeki kaymakamlıklar için ayrılan payın % 60’ı ilçelerin sayısına, % 40’ı
ise ilçelerin nüfusuna göre dağıtılır.

b) Yatırım izleme ve koordinasyon merkezlerinin bütçesinde bu merkezlerin amacı
doğrultusunda kaymakamlık tarafından harcanmak üzere valinin onayı ile ilçelere ödenek tahsis
edilebilir. Kaymakamlıklara tahsis edilen ödenekler yatırım izleme ve koordinasyon merkezleri adına
ilçede açılacak bir hesaba yatırılır ve bu merkezlerin tabi olduğu harcama usul ve esaslarına göre
harcanır.

c) Bu fıkra kapsamındaki payların dağıtımına esas il ve ilçe nüfusları, her yılın Ocak ayından
geçerli olmak üzere İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye İstatistik Kurumundan alınarak Maliye
Bakanlığına bildirilir.

(9) Merkezi idare tarafından bu illerde yapılan her türlü yardım ve desteğin koordinasyonu,
denetimi, izlenmesi ve acil durumlarda bizzat yerine getirilmesi yatırım izleme ve koordinasyon
merkezi tarafından sağlanır.

(10) İldeki kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülmesi gereken yatırım ve hizmetlerin yerine
getirilmediğinin vali veya ilgili bakanlığınca tespit edilmesi durumunda, vali söz konusu yatırım ve
hizmetin ildeki diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yerine getirilmesini isteyebileceği gibi yatırım
izleme ve koordinasyon merkezi aracılığıyla da yerine getirebilir. Yapılan harcamalar ilgili kurumun
pay ve ödeneklerinden tahsis yapan kurum tarafından kesilerek il yatırım izleme ve koordinasyon
merkezine veya hizmeti yerine getiren kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir.

(11) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (II) sayılı
Cetvelin “B) ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER” bölümünün 45 inci sırasından sonra gelmek
üzere ekli (25) sayılı listedeki illerde kurulan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Merkezleri listedeki
sırasıyla eklenmiştir.

Değiştirilen hükümler
MADDE 5- (1) 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 3 üncü

maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (d) bendi yürürlükten
kaldırılmıştır.

“a) Büyükşehir belediyesi: Sınırları il mülki sınırı olan ve sınırları içerisindeki ilçe belediyeleri
arasında koordinasyonu sağlayan; idarî ve malî özerkliğe sahip olarak kanunlarla verilen görev ve
sorumlulukları yerine getiren, yetkileri kullanan; karar organı seçmenler tarafından seçilerek
oluşturulan kamu tüzel kişisini,”

(2) 5216 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 4- Toplam nüfusu 750.000’den fazla olan illerin il belediyeleri kanunla büyükşehir

belediyesine dönüştürülebilir.”
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(3) 5216 sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 5- Büyükşehir belediyelerinin sınırları, il mülki sınırlarıdır. 
İlçe belediyelerinin sınırları, bu ilçelerin mülki sınırlarıdır.”
(4) 5216 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
(5) 5216 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin başlığı “Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve

sorumlulukları” şeklinde değiştirilmiştir.
(6) 5216 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci ve üçüncü, 8 inci maddesinin birinci, 9 uncu

maddesinin birinci, 11 inci maddesinin birinci, 12 nci maddesinin üçüncü, 14 üncü maddesinin son,
17 nci maddesinin ikinci, 23 üncü maddesinin birinci ve son, 25 inci maddesinin birinci, üçüncü ve
dördüncü, 27 nci maddesinin beşinci fıkralarındaki “ve ilk kademe” ibaresi ile 7 nci maddesinin
birinci fıkrasının b) bendindeki “ve mücavir alan” ibaresi, 23 üncü maddesinin son, 27 nci maddesinin
dördüncü fıkrasındaki “veya ilk kademe” ibaresi, 24 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki “, ilk
kademe” ibaresi, 27 nci maddesinin ikinci fıkrasının başındaki “yeni kurulan” ibaresi yürürlükten
kaldırılmıştır.

(7) 5216 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“g) Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar,
meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu yolların temizliği
ve karla mücadele çalışmalarını yürütmek; kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi
bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve
ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki
binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek.”

(8) 5216 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde yer alan “tedbirler
almak;” ibaresinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ibare eklenmiştir. “madencilik faaliyetleri için iş
yeri açma ve çalışma ruhsatlarını düzenlemek;”

(9) 5216 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendindeki “amatör spor
kulüplerine” ibaresinden sonra gelmek üzere “nakdi yardım yapmak,”, “spor müsabakaları
düzenlemek,” ibaresinden sonra gelmek üzere “sporu teşvik etmek amacıyla hemşehrilerine spor
malzemesi vermek,” ibaresi ve aynı bentteki “derece alan sporculara” ibaresinden sonra gelmek
üzere”, “teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere” ibaresi eklenmiştir.

(10) 5216 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (n) bendindeki “Gerektiğinde”
ibaresinden sonra gelmek üzere “ mabetler ile” ibaresi eklenmiştir.

(11) 5216 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (z) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasının (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent
eklenmiştir.

“z) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etme
ve yıkım konusunda ilçe belediyelerinin talepleri halinde her türlü desteği sağlamak.”

“f) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek
ve yıkmak.”

(12) 5216 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
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“Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (1), (s), (t) bentlerindeki görevleri ile temizlik
hizmetleri ve adres ve numaralandırmaya ilişkin görevlerini belediye meclisi kararı ile ilçe
belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler.”

(13) 5216 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendindeki “beceri kursları
açmak;” ibaresinden sonra gelmek üzere “mabetler ile” ibaresi eklenmiştir.

(14) 5216 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinin sonuna aşağıdaki
cümle eklenmiştir.

“Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının uygun görüşü ile elektronik haberleşme
altyapısını yapmak ve işletmek.”

(15) 5216 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin başlığı “Büyükşehir belediyesi ve ilçe
belediyelerinin yetkileri ve imtiyazları” olarak değiştirilmiş ve aynı maddedeki “ilçe ve ilk kademe”
ibaresi madde metninden çıkarılmış, aynı yere “ve ilçe” ibaresi eklenmiştir.

(16) 5216 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “büyükşehir
kapsamındaki ilçe ve ilk kademe” ibaresi “ilçe” şeklinde değiştirilmiştir.

(17) 5216 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
(18) 5216 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki “eylem ve işlemlere katılan

büyükşehir” ibaresinden sonra gelen “, ilçe ve ilk kademe” ibaresi “ve ilçe” şeklinde değiştirilmiştir.
(19) 5216 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Büyükşehir, ilçe ve ilk

kademe” ibaresi “Büyükşehir ve ilçe” şeklinde değiştirilmiştir.
(20) 5216 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “büyükşehir”

ibaresinden sonra gelen “, büyükşehir ilçe ve ilk kademe” ibaresi “ve ilçe” şeklinde değiştirilmiştir.
(21) 5216 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık

hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla, büyükşehir belediye başkanı ya da
görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile
ulaşımla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde
üst kuruluşun) temsilcilerinin katılacağı ulaşım koordinasyon merkezi kurulur. İlçe belediye
başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye
olarak katılırlar. Gündemdeki konularla ilgili olarak ayrıca üye olmayan kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de davet edilerek
görüşleri alınır.”

(22) 5216 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“n) Bu Kanunda büyükşehir belediyesine verilen görevlerle sınırlı olarak, yurt içi ve yurt dışı
kamu ve özel kuruluşlar ve sivil toplum örgütleriyle birlikte yapılan ortak hizmetler ve diğer proje
giderleri.”

(23) 5216 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle
eklenmiştir.

“Ancak bu yerlerin belediye şirketlerince üçüncü kişilere devri 2886 sayılı Kanun hükümlerine
tabidir.”

(24) 5216 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı
maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
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“Büyükşehir kapsamındaki belediyeler arasında hizmetlerin yerine getirilmesi bakımından uyum
ve koordinasyon, büyükşehir belediyesi tarafından sağlanır. Büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri
veya ilçe belediyelerinin kendi aralarında hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili ihtilaf çıkması durumunda,
büyükşehir belediye meclisi yönlendirici ve düzenleyici kararlar almaya yetkilidir.”

“İmar mevzuatı uyarınca belediyelerin otoparkla ilgili olarak elde ettikleri gelirler büyükşehir
belediyesine aktarılır. Büyükşehir belediyeleri bu geliri tasdikli plan ve beş yıllık imar programına
göre hazırlanan kamulaştırma projesi karşılığında otopark tesisi için gerekli arsa alımları ile bölge ve
genel otoparkların inşasında kullanır. Bu gelirler bu fıkrada belirtilen amaç dışında kullanılamaz.”

(25) 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının
sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Belediye sınırları içinde nüfusu 500’ün altında mahalle kurulamaz.”
(26) 5393 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Mevzuatla orman köyleri ve orman köylüsüne tanınan hak, sorumluluk ve imtiyazlar orman

köyü iken mahalleye dönüşen yerler için devam eder. İlçe belediyesine katılarak mahalleye dönüşen
köy, köy bağlısı ve belediyelerce kullanılan mera, yaylak, kışlak gibi yerlerden bu mahalle sakinleri
ve varsa diğer hak sahipleri 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu hükümleri çerçevesinde
yararlanmaya devam eder.”

(27) 5393 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin son cümlesi
yürürlükten kaldırılmış, aynı bendin sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiş, aynı fıkranın (b) bendinin
birinci cümlesindeki “sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir;” ibaresinden sonra gelmek
üzere “mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir;” ibaresi eklenmiş ve ikinci cümlesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için
konuk evleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini
değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konuk evleri açabilirler.”

“Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor
kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları
düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere,
sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.”

(28) 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki (r) bendi ve
dördüncü fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“r) Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde ilgili mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda
tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği dikkate alınarak yer seçim
belgesi vermek ve bu belge karşılığında alınacak ücreti belirlemek. Bu yetki büyükşehirlerde
büyükşehir belediyesi tarafından kullanılır.”

“Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak
içme ve kullanma suyu verebilirler.”

(29) 5393 sayılı Kanununun 75 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“c) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar
Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu
kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir.
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“5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29 uncu maddesi ile 5253 sayılı
Dernekler Kanununun 10 uncu maddesi; belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların
üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler için uygulanmaz.”

(30) 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 13 üncü maddesinin birinci
fıkrasına “Valinin önerdiği hususlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “meclisin ilk toplantısında”
ibaresi eklenmiştir.

(31) 5302 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler
eklenmiştir.

“Denetim komisyonu çalışmalarına, il özel idaresi dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından
görevlendirilenlere 5393 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen miktarı
geçmemek üzere, il genel meclisince belirlenecek miktarda günlük ödeme yapılır. Denetim
komisyonunun emrinde görevlendirilecek kişi ve gün sayısı il genel meclisince belirlenir. Uzman
kişilerde aranacak nitelikler il genel meclisinin çalışmasına dair yönetmelikte düzenlenir.”

(32) 5302 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“İl encümeni valinin başkanlığında, genel sekreter ile il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri

arasından seçeceği üç üye ve valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği iki üyeden oluşur.”
(33) 5302 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle

eklenmiştir.
“Encümenin ihale komisyonu olarak yapacağı toplantılarda da bu fıkra hükümleri geçerlidir.”
(34) 5302 sayılı Kanunun 45 inci maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki

fıkra eklenmiştir.
“Bütçe tasarısının süresi içerisinde kesinleşmemesi halinde vali, görüşüyle birlikte durumu

İçişleri Bakanlığına bildirir. İçişleri Bakanının otuz gün içinde vereceği karar kesindir.”
(35) 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi

Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamının yüzde 1,50’si büyükşehir dışındaki
belediyelere, yüzde 4,50’si büyükşehirlerdeki ilçe belediyelerine ve yüzde 0,5’i il özel idarelerine
ayrılır.”

“(3) Büyükşehir belediye sınırları içinde yapılan genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamının
yüzde 6’sı ile genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden büyükşehirlerdeki ilçe
belediyelerine ayrılan payların yüzde 30’u büyükşehir belediye payı olarak ayrılır.”

(36) 5779 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Birinci fıkrada belirtilen gelişmişlik endeksine göre dağıtılacak miktar için Kalkınma

Bakanlığı tarafından tespit edilen en son veriler esas alınır. Bu endeksin kullanımında, belde
belediyeleri için bağlı bulunduğu ilçenin endeks değeri uygulanmak üzere, il, ilçe ve belde
belediyeleri gelişmişlik katsayılarına göre en az gelişmiş olandan en çok gelişmiş olana doğru ve
eşit nüfus içeren beş gruba ayrılır. Eşitliği bozan ilçe, denge kurulacak şekilde beldeleriyle birlikte
bir önceki gruba veya bir sonraki gruba ilave edilir. Birinci fıkraya göre belirlenen miktarın yüzde
23’ü birinci gruba, yüzde 21’i ikinci gruba, yüzde 20’si üçüncü gruba, yüzde 19’u dördüncü gruba
ve yüzde 17’si beşinci gruba tahsis edilir. Bu tahsisat, her grup içinde, gruba giren belediyelerin
nüfuslarına göre dağıtılır.”
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(37) 5779 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(3) 2 nci maddenin ikinci fıkrasına göre ayrılan büyükşehirlerdeki ilçe belediyeleri payının;
yüzde 90’lık kısmı ilçelerin nüfusuna, yüzde 10’luk kısmı ise ilçelerin yüzölçümüne göre dağıtılır.
Hesaplanan tutardan yüzde 30’luk büyükşehir belediyesi payı ayrıldıktan sonra kalan miktar
büyükşehir ilçe belediyelerinin hesabına İlbank A.Ş. tarafından aktarılır.”

“(4) 2 nci maddenin üçüncü fıkrasına göre ayrılan yüzde 6’lık büyükşehir belediye payının;
yüzde 60’ı doğrudan ilgili büyükşehir belediyesi hesabına aktarılır. Kalan yüzde 40’lık kısmının
yüzde 70’i nüfusa, yüzde 30’u yüzölçümü esasına göre büyükşehir belediyeleri arasında dağıtılır.”

(38) 5779 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Kesinleşmiş en son genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamının binde biri Maliye

Bakanlığı bütçesine nüfusu 10.000’e kadar olan belediyeler için kullanılmak üzere denkleştirme
ödeneği olarak konulur. Maliye Bakanlığı bu ödeneğin yarısını iki eşit taksit halinde dağıtılmak üzere
Mart ve Temmuz aylarında İlbank A.Ş. hesabına, diğer yarısını ise proje karşılığı dağıtılmak üzere
Mayıs ayında İçişleri Bakanlığı bütçesine aktarır. İlbank A.Ş., hesabına aktarılan ödeneğin yüzde
65’ini eşit şekilde, yüzde 35’ini ise nüfus esasına göre dağıtır. İçişleri Bakanlığı proje karşılığı
yapılacak dağıtımın usul ve esaslarını her yıl Ocak ayında belirleyerek ilan eder.”

(39) 5779 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
(40) 26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 86 ncı maddesinin birinci

fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Belediyelerce veya belediyelere bağlı
müesseselerce aşağıdaki şekillerde inşa, tamir ve genişletilmeye tabi tutulan yolların iki tarafında
bulunan veya başka bir yola çıkışı olmaması dolayısıyla bu yoldan yararlanan gayrimenkullerin
sahiplerinden meclis kararı ile Yol Harcamalarına Katılma Payı alınabilir.”

(41) 2464 sayılı Kanununun 87 nci maddesinin birinci fıkranın ilk cümlesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Belediyelerce ve belediyelere bağlı müesseselerce, aşağıdaki şekilde kanalizasyon tesisi
yapılması halinde, bunlardan faydalanan gayrimenkullerin sahiplerinden meclis kararı ile
Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı alınabilir.”

(42) 2464 sayılı Kanununun 88 inci maddesinin birinci fıkranın ilk cümlesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Belediyelerce veya belediyelere bağlı müesseselerce beldede aşağıdaki şekillerde su tesisleri
yapılması halinde, dağıtımın yapıldığı saha dahilindeki gayrimenkullerin sahiplerinden meclis kararı
ile Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı alınabilir.”

(43) 18/1/1984 tarihli ve 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar
Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4- Büyükşehir belediye başkanının seçiminde seçim çevresi, büyükşehir belediye
sınırlarından oluşur.”

(44) 2972 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Muhtar ile ihtiyar meclisi ve ihtiyar heyeti üyelerinin seçimi için adlarının birlikte yazıldığı

asıl ve yedek üye sayısı kadar ad yazılı tek oy pusulası kullanılır. Pusula Yüksek Seçim Kurulunca
hazırlanan özel zarfa konularak oy sandığına atılır.”
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(45) 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 13 üncü maddesinin üçüncü
fıkrasındaki “Diyanet İşleri Başkanına” ibaresinden sonra gelmek üzere “Vali, Büyükşehir Belediye
Başkanı” ibaresi eklenmiştir.

(46) 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki “Büyükşehir”
ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

(47) 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendine “köy tüzel kişilikleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ ile bunların
üyesi oldukları mahalli idare birlikleri” ibaresi eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanundaki devir, tasfiye ve paylaştırma işlemlerini yürütmek üzere
vali tarafından, bir vali yardımcısının başkanlığında, valinin uygun göreceği kurum ve kuruluş
temsilcilerinin ve ilgili belediye başkanlarının katılımıyla devir, tasfiye ve paylaştırma komisyonu
kurulur. Bu komisyona yardımcı olmak üzere valinin görevlendirmesi ile alt komisyonlar da kurulabilir.

(2) Bu Kanuna göre tüzel kişilikleri kaldırılan belediye ve köyler, mevcut personelini, taşınır ve
taşınmazlarını, iş makineleri ve diğer taşıtları ile kamu kurum ve kuruluşlarına olan alacak ve
borçlarını katılacakları ilçe belediyesine bu Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren bir ay içinde
bildirir. Bu belediye ve köylerin taşınmazlarının tahsisi ve kiralanması, iş ve toplu iş sözleşmesinin
yapılması, yeni nazım ve uygulama imar planının yapılması, imar planı değişikliği ve revizyonu ile
her türlü imar uygulaması (inşaat ruhsatı hariç), iş makineleri ve diğer taşıtların satışı ile borçlanmaları
katılacakları ilçe belediyesinin onayına bağlıdır. Henüz ilçe belediyesi oluşmamış yerlerde bildirimler
il belediyesine yapılır ve onaylar il belediyesince verilir. Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce
ilanı yapılmış memur alımları hariç olmak kaydıyla, yine bu Kanun ile tüzel kişilikleri kaldırılan
belediye ve köyler tarafından nakil yoluyla atanacaklar da dahil olmak üzere hiçbir şekilde yeni
personel alımı yapılamaz ve bu belediye ve köyler tarafından aynı tarihten itibaren tüzel kişiliğin
sona ereceği tarihi geçecek şekilde veya mevcut hizmet alımlarının kapsamını ve personel sayısını
genişletecek şekilde hizmet alımı sözleşmesi düzenlenemez.

(3) Bu Kanuna göre tüzel kişilikleri kaldırılan belediye ve köylerin personeli, her türlü taşınır
ve taşınmaz malları, hak, alacak ve borçları Komisyon kararıyla ilgisine göre büyükşehir belediyesi,
bağlı kuruluşu veya ilçe belediyesine devredilir. Devir işlemi ilk mahalli idareler genel seçimi
itibariyle uygulamaya konulur.

(4) Bu Kanun ile tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idareleri personelini, her türlü taşınır ve
taşınmaz malları ile hak, alacak ve borçlarını bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde
valiliğe bildirir. Bu idarelerin taşınmazlarının satışı, tahsisi ve kiralanması, iş ve toplu iş sözleşmesinin
yapılması, her türlü imar uygulaması (inşaat ruhsatı hariç), iş makineleri ve diğer taşıtların satışı ile
borçlanmaları İçişleri Bakanlığının onayına bağlıdır. Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce ilanı
yapılmış memur alımları hariç olmak kaydıyla, bu Kanun ile tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idareleri
tarafından nakil yoluyla atanacaklar da dahil olmak üzere hiçbir şekilde yeni personel alımı yapılamaz
ve bu il özel idareleri tarafından aynı tarihten itibaren tüzel kişiliğin sona ereceği tarihi geçecek
şekilde veya mevcut hizmet alımlarının kapsamını ve personel sayısını genişletecek şekilde hizmet
alımı sözleşmesi düzenlenemez.

(5) Bu Kanun ile tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idarelerinin her türlü taşınır ve taşınmaz malları,
hak, alacak ve borçları Komisyon kararıyla ilgisine göre bakanlıklara, bakanlıkların bağlı veya ilgili
kuruluşları ile bunların taşra teşkilatına, valiliklere, yatırım izleme ve koordinasyon merkezine,

– 196 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 338)

yasemin



büyükşehir belediyesine ve bağlı kuruluşuna veya ilçe belediyesine devredilmesine karar verilir. Devir
işlemi, yapılacak ilk mahalli idareler genel seçimi tarihinde uygulamaya konulur. Maliye hazinesine
devredilen taşınmazlar Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle kullanmakta olan kurumlara tahsis
edilmiş sayılır.

(6) Bu Kanuna göre tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idarelerinin personeli Komisyon kararıyla
ilgisine göre yatırım izleme ve koordinasyon merkezi, büyükşehir belediyesi, bağlı kuruluşu veya ilçe
belediyesine devredilir.

(7) Bu Kanunla büyükşehir belediyesine dönüşen il belediyesinin sahip olduğu her türlü taşınır,
taşınmaz malları ve personeli Komisyon kararıyla ilgisine göre büyükşehir belediyesi ve ilçe
belediyeleri ile bağlı kuruluşlar arasında paylaştırılır.

(8) Bu Kanunla büyükşehir ilçe belediyesi olan belediyelerce yürütülen su, kanalizasyon, katı
atık depolama ve bertaraf, ulaşım, her çeşit yolcu ve yük terminalleri, toptancı halleri, mezbaha,
mezarlık ve itfaiye hizmetlerine ilişkin olmak üzere personel, her türlü taşınır ve taşınmaz malları ve
bu hizmetlerin yerine getirilmesine yönelik yatırım, alacak ve borçları komisyonca ilgisine göre
büyükşehir belediyesi ile ilgili bağlı kuruluş arasında paylaştırılır.

(9) Bu Kanuna göre belediye ve bağlı kuruluşlara devredilen personelden ihtiyaç fazlası olanlar,
ilgili belediye ve bağlı kuruluş tarafından en geç üç ay içinde valiliğe bildirilir. Komisyon, ilgili
idarelerden gönderilen listeleri 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesindeki oranlar,
kurumun bütçe dengesi, norm kadrosu ve yürütmekle görevli olduğu hizmetin gereği ile nüfus
kriterlerini değerlendirmek suretiyle ihtiyaç fazlası personelin tespitini yapar. Komisyon çalışmasını
45 gün içinde tamamlayıp oluşturulan listeleri valinin onayına sunar. Vali tarafından onaylanan listeler
10 gün içerisinde İçişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanlığınca da atama teklifleri yapılmak üzere Devlet
Personel Başkanlığına bildirilir. Bu personelden;

a) 14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadrolarındaki personel
24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun değişik 22 nci
maddesinin ikinci, üçüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında belirtilen esas ve usuller çerçevesinde diğer
kamu kurum ve kuruluşlarına, Devlet Personel Başkanlığına bildirim tarihinden itibaren 90 gün içinde
nakledilir. Personel nakledildiği kurumda göreve başlayıncaya kadar eski kurumunda çalışmaya
devam eder ve bu personelin her türlü mali ve sosyal hakları çalıştıkları kurum tarafından karşılanır.

b) 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi kapsamında istihdam edilen tam zamanlı sözleşmeli
personel bildirim unvanı esas alınarak Devlet Personel Başkanlığınca (a) bendinde yer alan süreler
esas alınarak 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarına sözleşmeli
personel olarak atanır. Bu kapsamda atanan sözleşmeli personelin mali ve sosyal hakları sözleşme
süresi sonuna kadar devredildiği tarihteki sözleşme hükümlerine göre uygulanır. Bu personelin yeni
sözleşmeleri ise 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi çerçevesinde yapılır.

c) 22/5/2003 tarih ve 4857 sayılı İş Kanununa tabi sürekli işçi statüsünde istihdam edilen
personel Devlet Personel Başkanlığınca diğer kamu kurum ve kuruluşlarında unvanları belirlenecek
kadrolara (a) bendinde yer alan süreler dahilinde atanır. Ataması tekemmül ettirilen işçiler, çalıştıkları
kurumlarınca atama emirlerinin tebliğini izleyen günden itibaren beş iş günü içinde yeni görevlerine
başlamak zorundadırlar. Bu süre içinde yeni kurumunda işe başlamayan işçilerin atamaları iptal
edilerek 4857 sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre iş sözleşmeleri sona erdirilir.

ç) Bu fıkra kapsamında yer alan personele ilişkin kadro ve pozisyonlar; Devlet Personel
Başkanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarına nakledildikleri veya atandıkları tarih itibariyle diğer
kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın ihdas, tahsis ve vize

– 197 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 338)

yasemin



edilmiş sayılır. İhdas edilmiş sayılan memur kadroları, 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro
ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerin ilgili bölümüne eklenmiş sayılır.
Atama işlemi yapılan personele ilişkin bilgiler ve bu bilgilerdeki değişiklikler en geç on beş gün
içinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

e) Bu fıkra kapsamında ortaya çıkabilecek tüm tereddütleri gidermeye, gerekli bilgi ve belgeleri
istemeye, araştırma ve inceleme yapmaya, uygulamayı yönlendirmeye Devlet Personel Başkanlığı
yetkilidir.

(10) Bu Kanun kapsamında devre konu personel bakımından devir tarihinden önce doğmuş ve
devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devralan kurum sorumlu tutulamaz. Devir işlemine tabi
tutulan işçilerin ilgili takvim yılında mahalli idarelerde çalışılan süreyle kısıtlı olmak üzere ilave
tediye haklarından ödeme tarihine bağlı olmaksızın mahalli idareler sorumludur. Kıdem tazminatına
ilişkin hükümler saklıdır.

(11) Devredilen işçilerin ücret ile diğer malî ve sosyal hakları; toplu iş sözleşmesi bulunan işçiler
bakımından yenileri düzenleninceye kadar devir işleminden önce tabi oldukları toplu iş sözleşmesi
hükümlerine göre, toplu iş sözleşmesi olmayan işçiler bakımından 2012 yılı Eylül ayında geçerli
olan bireysel iş sözleşmesi hükümlerine göre belirlenir.

(12) Yapılacak devir, tasfiye ve paylaştırma işlemleri ve hizmetlerin yürütülmesi bakımından
bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 5216 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi hükümleri uygulanır.

(13) Bu Kanuna göre tüzel kişiliği kaldırılan belediye ve köylerin taşınmazlarının satışı ile vadesi
tüzel kişiliğin sona ereceği tarihi aşan borçlanmaları İçişleri Bakanlığının onayına tabidir.

(14) Bu Kanuna göre tüzel kişiliği kaldırılan belediye ve köylerin mahkemelerde süren
davalarında katıldıkları ilçe belediyesi taraf olur.

(15) Bu Kanunla mahalleye dönüşen köylerde, bu Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle,
25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre oluşturulan Ulusal Adres Bilgi
Sistemine kayıtlı konut, entegre tesis niteliğinde olmayan ve imar planı gerektirmeyen tarım ve
hayvancılık amaçlı yapılar ile bu yerlerde oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, manav, berber,
fırın, kahve, lokanta, tanıtım ve teşhir büfeleri ve yerleşim yeri halkı tarafından kurulan ve işletilen
kooperatiflerin işletme binası gibi yapılar usulüne göre ruhsatlandırılmış sayılır.

(16) Bu Kanuna göre tüzel kişiliği kaldırılan köylerde, 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye
Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve katılım payları 5 yıl süreyle alınmaz. Bu
yerlerde içme ve kullanma suları için alınacak ücret 5 yıl süreyle en düşük tarifenin %25’ini
geçmeyecek şekilde belirlenir. 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun
geçici ikinci maddesi ile köy tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüştürülen yerlerde de bu fıkra
hükmü uygulanır.

(17) Belediye hizmetlerinin aksaması halinde, valiler seçim tarihinden itibaren altı aylık sürede,
bu Kanunla kurulan belediyeler arasında koordinasyonu sağlar ve gerekli tedbirleri alır.

(18) Ekli (26) sayılı listede yer alan büyükşehir ilçe belediyelerine 5779 sayılı Kanun uyarınca
seçimleri müteakip ayda tahakkuk ettirilecek miktar İlbank A.Ş. tarafından üç katı artırımlı olarak
ödenir. İlave kaynak 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun Yedek Ödenek Tertibinden Maliye
Bakanlığınca karşılanır.

(19) Bu Kanunun 1 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen illerdeki belediyeler
yetkili organlarının kararıyla bu Kanunla sorumluluk alanlarına dahil edilen yerleşim yerlerine yetkisi
dahilindeki her türlü yatırım ve hizmeti götürebilir.
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(20) Bu Kanunla kurulan ilçelerin ihtiyacını karşılamak üzere ekli (27) sayılı listede yer alan
çeşitli kurum ve kuruluşlara ait kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiştir. Bu kadrolara
yapılacak atama işlemleri, 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunundaki sınırlamalara tabi
olmaksızın bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde tamamlanır.

(21) Teşkilatlanma tamamlanıncaya kadar yeni kurulan ilçelerde merkezi idareye ait her türlü iş
ve işlemler ile idari ve adli davalar ve bunlara ilişkin bütün iş ve işlemler mevcut bağlılık durumuna
göre yürütülür. Yeni kurulan ilçelerde ilçe idare kurulları teşekkül edinceye kadar bu yerlerdeki
işlemlerle ilgili olarak, eskiden bağlı oldukları il ve ilçelerin idare kurulları görevli ve yetkilidir.

(22) Bir defaya mahsus olmak üzere 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 10 uncu
maddesinin birinci fıkrasının uygulanmaması kaydıyla, bu Kanunla kurulacak ilçe kaymakamlıkları
için, Kanunun yürürlüğe girdiği yılın Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (T) işaretli cetvelin
(T-2) sırasından 24 adet binek otomobil alınır.

(23) Bu Kanuna göre yeni kurulan ilçelerin hükümet konakları ile kaymakamlık lojmanlarının
yapılması, satın alınması ve kiralanması için gerekli ödenek, 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe
Kanununun Yedek Ödenek Tertibinden Maliye Bakanlığınca karşılanır.

(24) Bu Kanundaki, il özel idaresi, belediye ve köy tüzel kişiliklerinin kaldırılmasına, il
belediyesinin büyükşehir belediyesine dönüştürülmesine, büyükşehir belediye sınırının ilin mülki
sınırlarına genişletilmesine, ilçe belediyesi kurulmasına dair hükümler ilk mahalli idareler genel
seçimlerinde uygulanır ve seçimler bu yerlerin yeni durumlarına göre yapılır. İlçe kurulmasına ilişkin
hükümler bu Kanunun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

(25) İstanbul ve Kocaeli hariç, büyükşehir, büyükşehir ilçe belediyeleri ve bağlı idareler yatırım
bütçelerinin en az %10’unu 10 yıl süre ile bu Kanun kapsamında belediye sınırlarına dâhil olan
yerleşim yerlerinin altyapı hizmetleri için ayırır ve kullanırlar.

(26) Bakanlıklar ve merkezi idare kuruluşları tarafından il özel idarelerine ödenek aktarılmış
olan işlerden, özel idarelerin tüzel kişiliğinin kalkacağı tarihe kadar tamamlanamayacak olanlara ait
kaynaklar, ilgili kuruma veya kurumun talebi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iade olunur.
İade olunan kurum; genel bütçeli kurum ise genel bütçeye gelir, ilgili kurum bütçesine ödenek, özel
bütçeli kurum ise ilgili kurum bütçesine gelir ve ödenek kaydedilir. Bu ödeneklerden harcanmayan
tutarlar ertesi yıl bütçesine devren ödenek kaydedilir. Bu fıkra kapsamındaki ödenek işlemleri Maliye
Bakanlığı’nca yapılır. Ayrıca kaynağı gönderen bakanlıklar ve merkezi idare kuruluşları, söz konusu
kaynağın iadesi yerine aralarında yapacakları protokole göre işi ilgili belediyeye devredebilir. İl özel
idare bütçesine bu amaçla gönderilen kaynaklardan harcanmayan tutarlar protokol yapılan belediyeye
aktarılır. Yüklenici firma ile il özel idareleri arasındaki sözleşme kaynağın gönderildiği kuruma
devredilir. Mevzuattan kaynaklanan tüm hak, alacak, borç ve diğer ilişkilerde muhatap, devrin
yapıldığı kurumdur.

(27) Bu Kanunla tüzel kişiliği kaldırılan belediye, il özel idaresi ve köylerden oluşan veya bu
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren amaçları ortadan kalkacak olan mahalli idare birlikleri,
ilk mahalli idareler genel seçiminden önce tüzüklerindeki hükümlere göre tasfiye olunur.
Tüzüklerinde hüküm bulunmayan hallerde bu Kanunun devir, tasfiye ve paylaştırmaya ilişkin
hükümleri uygulanır. Bu birlikler, Kanunun yayımı tarihinden itibaren, yeni personel istihdam
edemezler, taşınır ve taşınmaz mal edinemezler, kendilerine ait taşınır ve taşınmaz malları satamazlar,
hizmet alımına ilişkin sözleşme ve borçlanma yapamazlar.

(28) Bu Kanunla özel idare teşkilatı kaldırılan illerde 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden
Kanununda köylere hizmet götürme birliklerine yapılan atıflar, ilgili ilçe belediyesine yapılmış sayılır.
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GEÇİCİ MADDE 2- (1) Türkiye İstatistik Kurumu tarafından tespit edilen 2011 yılı Adrese
Dayalı Nüfus Sayım sonuçlarına göre nüfusu 2.000’in altındaki Ekli (28) sayılı listedeki adları yazılı
belediyelerin tüzel kişilikleri ilk mahalli idareler genel seçiminden geçerli olmak üzere kaldırılarak
bu belediyeler köye dönüştürülmüştür.

(2) Bu madde ile tüzel kişilikleri kaldırılan belediyelerin personeli, her türlü taşınır ve taşınmaz
malları, hak, alacak ve borçları il özel idaresine devredilir. Ancak, köye dönüştürülen belediyelerin
ihtiyaç duyulan taşınmazları ile araç ve gereçleri Komisyon kararıyla ilgili köy tüzel kişiliğine
bırakılır. Mahkemelerde süren davaları ile belediye olarak faaliyet gösterdiği döneme ve yapılan
işlemlere ilişkin olarak açılacak davalarda, muhatap ilgili il özel idaresidir.

(3) Bu yerleşim yerleri için 5779 sayılı Kanun uyarınca verilen paylar, tüzel kişiliğin kalktığı yıl
için İçişleri Bakanlığınca İlbank A.Ş.’ye bildirilen nüfus esas alınmak suretiyle beş yıl süreyle ilgili
il özel idarelerine gönderilir.

(4) Köye dönüştürülen belediyelerin kanunlarla yapılandırılan borçları ile kamu kurumlarına ve
İlbank A.Ş.’ye olan borçları, bu belediyelerin tüzel kişiliklerinin fiilen sona erdiği tarihi takip eden
yıldan itibaren İlbank A.Ş. tarafından ilgili il özel idaresi tahakkukundan dördüncü fıkrada öngörülen
miktarı geçmeyecek taksitler halinde ödenir.

(5) Birinci fıkra hükmü uyarınca köye dönüştürülen belediyeler, 30/06/2013 tarihine kadar 5393
sayılı Belediye Kanununun 8 inci maddesindeki usule bağlı olmaksızın, belediye meclisinin kararı
ile ortak sınırı olan ve ekli (28) sayılı listeyle tüzel kişiliği sona ermeyen belediyeye mahalle olarak
katılma talebinde bulunabilir. Katılma işleminin gerçekleşebilmesi için katılacak belediye ile
katılınacak olan belediyenin sınırları arasında başka bir belediye veya köy bulunamaz. Bu
belediyelerin meskun sahaları arasındaki uzaklık on kilometreden fazla olamaz. Katılım işlemi
katılınacak belediye meclisinin olumlu kararı ile sonuçlanır. Başka il ya da ilçe mülki sınırındaki bir
belediyeye katılım olması durumunda belediye sınırı ile birlikte mülki sınır değişmiş sayılır. Ekli
(28) sayılı listede yer almakla birlikte, bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar 5393 sayılı Kanunun
8 inci maddesine uygun olarak birleşme veya katılma yoluyla nüfusunu 2000’in üzerine çıkaran
belediyelerin tüzel kişilikleri korunur.

(6) Bu madde uyarınca bir başka belediyeye katılmak suretiyle tüzel kişilikleri sona eren
belediyelerin personeli, her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak, alacak ve borçları bağlandığı
belediyeye devredilir. Bu belediyelerin mahkemelerde süren davalar ile yapılan işlemlere ilişkin
olarak açılacak davalarda muhatap, katıldığı belediyedir.

(7) Bu belediyeler, personelini, taşınır ve taşınmazları ile kamu kurum ve kuruluşlarına olan
borçlarını il özel idaresine veya katılacakları belediyeye, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
bir ay içinde bildirir. Bu belediyelerin taşınmazlarının tahsisi ve kiralanması, iş ve toplu iş
sözleşmesinin yapılması, yeni nazım ve uygulama imar planının yapılması, her türlü imar uygulaması
(inşaat ruhsatı hariç), iş makineleri ve diğer taşıtların satışı ile borçlanmaları il özel idaresinin veya
katılacakları belediyenin onayına bağlıdır. Bu maddeye göre tüzel kişiliği kaldırılan belediyelerin
taşınmazlarının satışı ile vadesi tüzel kişiliğin sona ereceği tarihi aşan borçlanmaları İçişleri
Bakanlığının onayına tabidir. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı yapılmış memur
alımları hariç olmak kaydıyla, bu madde kapsamına giren belediyeler tarafından nakil yoluyla
atanacaklar da dahil olmak üzere hiçbir şekilde yeni personel alımı yapılamaz ve bu belediyeler
tarafından aynı tarihten itibaren tüzel kişiliğinin sona erdiği tarihi geçecek şekilde veya mevcut hizmet
alımlarının kapsamını ve personel sayısını genişletecek şekilde hizmet alımı sözleşmesi düzenlenemez.
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(8) Bu maddeye göre il özel idaresi veya belediyelere devredilen personelden ihtiyaç fazlası
olanlar geçici 1 inci madde hükümlerine göre kamu kurumlarına devredilir.

(9) Daha önce, birden fazla köy veya köy kısımlarının birleşmesiyle oluşan ve bu Kanuna göre
yeniden köye dönüşen belediyelerde, başka bir işleme gerek kalmaksızın valinin uygun görüşü ve
İçişleri Bakanlığının onayı ile birden fazla köy kurulabilir.

Yürürlük
MADDE 6- (1) Bu Kanunun;
a) 1 inci maddesi; 2 nci maddesi; 3 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları; 5 inci

maddenin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu,
onbirinci, onikinci, onüçüncü, ondördüncü, onyedinci, yirmidördüncü, otuzbeşinci, otuzaltıncı,
otuzyedinci fıkraları; geçici 1 inci maddesinin beşinci, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu,
onbirinci, ondördüncü, onbeşinci, onaltıncı, onyedinci, onsekizinci, yirmibeşinci, yirmisekizinci
fıkraları; geçici 2 nci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü, dördüncü, altıncı, sekizinci ve dokuzuncu
fıkraları ilk mahalli idareler genel seçiminde;

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, 
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Recep Tay yip Er doðan
Baþ bakan

Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı
B. Arınç A. Babacan B. Atalay

Başbakan Yardımcısı Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
B. Bozdağ S. Ergin F. Şahin

Avrupa Birliği Bakanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
E. Bağış N. Ergün F. Çelik

Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı Ekonomi Bakanı V.
E. Bayraktar A. Davutoğlu E. Bağış

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
T. Yıldız S. Kılıç M. M. Eker

Gümrük ve Ticaret Bakanı İçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı
H. Yazıcı İ. N. Şahin C. Yılmaz

Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı Milli Eğitim Bakanı
E. Günay M. Şimşek Ö. Dinçer

Milli Savunma Bakanı V. Orman ve Su İşleri Bakanı Sağlık Bakanı
E. Günay V. Eroğlu R. Akdağ

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
B. Yıldırım
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FATMA /

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

ONÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİÜÇ İLÇE
KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE

KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 
TASARISI

Büyükşehir belediyesi kurulması ve sınırlarının belirlenmesi 
MADDE 1- (1) Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin,

Muğla, Tekirdağ, Trabzon,  Şanlıurfa ve Van illerinde, sınırları il mülki sınırları olmak üzere aynı adla
büyükşehir belediyesi kurulmuş ve bu illerin il belediyeleri büyükşehir belediyesine
dönüştürülmüştür. 

(2) Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri,
Konya, Mersin, Sakarya ve Samsun büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülki sınırlarıdır. 

(3) Birinci ve ikinci fıkrada sayılan illere bağlı ilçelerin mülki sınırları içerisinde yer alan köy
ve belde belediyelerinin tüzel kişiliği kaldırılmış, köyler mahalle olarak, belediyeler ise mahalleleriyle
birlikte bağlı bulundukları ilçenin belediyesine katılmıştır. 

(4)  İstanbul ve Kocaeli il mülki sınırları içerisinde bulunan köylerin tüzel kişiliği kaldırılarak
bağlı bulundukları ilçe belediyesine mahalle olarak katılmıştır. 

(5) Birinci, ikinci ve dördüncü fıkrada sayılan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği
kaldırılmıştır.  

(6) Birinci ve ikinci fıkrada sayılan illerin bucakları ve bucak teşkilatları kaldırılmıştır.  
İlçe kurulması ve sınırlarının belirlenmesi
MADDE 2- (1) Aydın ilinde, Aydın Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere, Aydın

Merkez ilçe sınırları içerisindeki köyler ile belediyelerden oluşan Efeler adıyla ilçe ve aynı adla
belediye kurulmuştur.

(2) Balıkesir ilinde, ekli (1) sayılı listede belirtilen Balıkesir Belediyesinin mahalleleri merkez
olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerden oluşan Karesi adıyla ilçe ve aynı adla
belediye kurulmuştur. 

(3) Balıkesir ilinde, ekli (2) sayılı listede belirtilen Balıkesir Belediyesinin mahalleleri merkez
olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyeden oluşan Altıeylül adıyla ilçe ve aynı adla
belediye kurulmuştur. 

(4) Denizli ilinde, ekli (3) sayılı listede belirtilen Denizli Belediyesinin mahalleleri merkez
olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerden oluşan Merkezefendi ilçesi ve aynı adla
belediye kurulmuştur.

(5) Denizli ilinde, ekli (4) sayılı listede belirtilen köyler ve belediyeler ile aynı listede yer alan
Denizli Belediyesinin mahalleleri Akköy ilçesi sınırlarına dahil edilerek Akköy Belediyesine
katılmıştır. Akköy ilçesinin merkezi aynı listede belirtilen Denizli Belediyesinin mahalleleri olarak,
ilçenin ismi ise Pamukkale olarak değiştirilmiştir.

(6) Hatay ilinde, ekli (5) sayılı listede belirtilen Antakya Belediyesinin mahalleleri merkez olmak
üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerden oluşan Antakya ilçesi ve aynı adla belediye
kurulmuştur.
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(7) Hatay ilinde, ekli (6) sayılı listede belirtilen Antakya Belediyesinin mahalleleri merkez olmak
üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerden oluşan Defne ilçesi ve aynı adla belediye
kurulmuştur. 

(8) Hatay ilinde, Merkez ilçe Şenköy bucağına bağlı Sofular ve Hanyolu köyleri Altınözü
ilçesine bağlanmıştır.

(9) Hatay ilinde, ekli (7) sayılı listede yer alan köyler ve belediye Yayladağı ilçesine bağlanmıştır. 

(10) Hatay ilinde, Arsuz Belediyesi merkez olmak üzere, ekli (8) sayılı listede gösterilen köyler
ve belediyelerden oluşan Arsuz ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur. 

(11) Malatya ilinde, ekli (9) sayılı listede belirtilen köyler ve belediyeler ile aynı listede yer alan
Malatya Belediyesinin mahalleleri, Yeşilyurt ilçe sınırlarına dahil edilerek Yeşilyurt Belediyesine
katılmıştır. Yeşilyurt ilçesinin merkezi, Malatya Belediyesinden Yeşilyurt ilçesine katılan mahalleler
olarak değiştirilmiştir.

(12) Malatya ilinde, ekli (10) sayılı listede belirtilen köyler ve belediyeler ile aynı listede yer alan
Malatya Belediyesinin mahalleleri, Battalgazi ilçe sınırlarına dahil edilerek Battalgazi Belediyesine
katılmıştır. Battalgazi ilçesinin merkezi, Malatya Belediyesinden Battalgazi ilçesine katılan mahalleler
olarak değiştirilmiştir.

(13) Manisa ilinde, ekli (11) sayılı listede belirtilen Manisa Belediyesinin mahalleleri merkez
olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerden oluşan Şehzadeler ilçesi ve aynı adla
belediye kurulmuştur.

(14) Manisa ilinde, ekli (12) sayılı listede belirtilen Manisa Belediyesinin mahalleleri merkez
olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerden oluşan Yunusemre ilçesi ve aynı adla
belediye kurulmuştur.

(15) Manisa ilinde, ekli (13) sayılı listede yer alan köyler ve belediye Köprübaşı ilçesine
bağlanmıştır.

(16) Kahramanmaraş ilinde, ekli (14) sayılı listede belirtilen Kahramanmaraş Belediyesinin
mahalleleri merkez olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyeden oluşan Dulkadiroğlu
ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(17) Kahramanmaraş ilinde, ekli (15) sayılı listede belirtilen Kahramanmaraş Belediyesinin
mahalleleri merkez olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerden oluşan Onikişubat
ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(18) Kahramanmaraş ilinde, Pazarcık ilçesine bağlı Kelebişler, Bayramgazi ve Cennetpınarı
köyleri Türkoğlu ilçesine bağlanmıştır.

(19) Mardin ilinde, Kızıltepe ilçesine bağlı Gökçe Belediyesi Merkez ilçeye bağlanmıştır.

(20) Mardin ilinde, Mardin Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere Mardin Merkez ilçe
sınırları içerisindeki köyler ile belediyelerden oluşan Artuklu ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(21) Muğla ilinde, Muğla Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere,  Muğla Merkez ilçe
sınırları içerisindeki köyler ile belediyelerden oluşan Menteşe ilçesi ve aynı adla belediye
kurulmuştur.
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(22) Muğla ilinde,  Kemer Belediyesi merkez olmak üzere, ekli (16) sayılı listede belirtilen
köyler ve belediyelerden oluşan Seydikemer ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(23) Tekirdağ ilinde, Tekirdağ Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere,  Tekirdağ Merkez
ilçe sınırları içerisindeki köyler ile belediyelerden oluşan Süleymanpaşa ilçesi ve aynı adla belediye
kurulmuştur.

(24) Tekirdağ ilinde, Kapaklı Belediyesi merkez olmak üzere ekli (17) sayılı listede yer alan
köyler ve belediyeden oluşan Kapaklı ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur. 

(25) Tekirdağ ilinde, Marmaracık Belediyesi merkez olmak üzere ekli (18) sayılı listede belirtilen
Çorlu Belediyesinin mahalleleri ile köyler ve belediyelerden oluşan Ergene ilçesi ve aynı adla
belediye kurulmuştur. 

(26) Trabzon ilinde, Trabzon Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere,  Trabzon Merkez
ilçe sınırları içerisindeki köyler ile belediyelerden oluşan Ortahisar ilçesi ve aynı adla belediye
kurulmuştur.

(27) Şanlıurfa ilinde, ekli (19) sayılı listede belirtilen Şanlıurfa Belediyesinin mahalleleri merkez
olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyeden oluşan Eyyübiye ilçesi ve aynı adla belediye
kurulmuştur. 

(28) Şanlıurfa ilinde, ekli (20) sayılı listede belirtilen Şanlıurfa Belediyesinin mahalleleri merkez
olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerden oluşan Haliliye ilçesi ve aynı adla belediye
kurulmuştur.

(29) Şanlıurfa ilinde, Karaköprü Belediyesi merkez olmak üzere ekli (21) sayılı listede belirtilen
Şanlıurfa Belediyesinin mahallesi ile aynı listede yer alan köylerden oluşan Karaköprü ilçesi ve aynı
adla belediye kurulmuştur.

(30) Van ilinde, ekli (22) sayılı listede belirtilen Van Belediyesinin mahalleleri merkez olmak
üzere, aynı listede yer alan köylerden oluşan Tuşba ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(31) Van ilinde, ekli (23) sayılı listede belirtilen Van Belediyesinin mahalleleri merkez olmak
üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerden oluşan İpekyolu ilçesi ve aynı adla belediye
kurulmuştur.

(32) Van ilinde, ekli (24)  sayılı listede belirtilen Van Merkez ilçeye bağlı köyler ile mahalleler
Edremit ilçe sınırına dâhil edilerek Edremit Belediyesine katılmıştır.

(33) Van ili Merkez ilçesinde, Şabaniye mahallesinin, İpekyolu Bulvarından başlayan Şabaniye
Caddesinin, Doğu ve Hacıbekir Caddelerinin birleşme noktasına kadar olan kuzey kesimi, Cevdetpaşa
Mahallesi ile birleştirilmiştir. 

(34) Van ili Merkez ilçesinde, Hacıbekir mahallesinin Doğu Caddesinin girişinden Mezbaha
Deresi Gülüstan Sokak bitiş noktasına kadar olan kısmı Şabaniye Mahallesi ile birleştirilmiştir.

(35) İstanbul ilinde, Arnavutköy ilçesine bağlı Nakkaş ve Bahşayış mahalleleri ile
Büyükçekmece ilçesine bağlı Muratbey mahallesi Çatalça ilçesine bağlanarak Çatalca belediyesine
katılmıştır.

(36) İstanbul ilinde Şişli ilçesine bağlı Ayazağa, Maslak ve Huzur mahalleleri Sarıyer ilçesine
bağlanarak Sarıyer Belediyesine katılmıştır.
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Çeşitli hükümler

MADDE 3- (1) İlçe belediyeleri veya ilçe belediyelerinin talep etmeleri halinde büyükşehir
belediyeleri bu Kanuna göre tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüşen köylerde yapılacak ticari
amaç taşımayan yapılar için yürürlükteki imar mevzuatı doğrultusunda yörenin geleneksel, kültürel
ve mimari özelliklerine uygun tip mimari projeler yapar veya yaptırır. Tip mimari projenin
uygulanacağı alan sınırını belirlemeye ilgili ilçe belediyesi yetkilidir. Tip mimari projeler
doğrultusunda ilgili belediyesince gerekli mühendislik projeleri yapılır ya da yaptırılır. Bu projeler
ilgili belediyesince başvuru sahiplerine ücretsiz verilir ve uygulaması denetlenir. Yapılacak inşaatlarda
tip projeler dışında özel proje uygulanmak istenmesi durumunda bu projeler yürürlükteki mevzuat
uyarınca ilçe belediyesi tarafından onaylanır. 

(2)  Mevzuatla il özel idarelerine yapılan atıflar bu Kanun kapsamında tüzel kişiliği kaldırılan
il özel idareleri için ilgisine göre bakanlıklara, bakanlıkların bağlı veya ilgili kuruluşları ile bunların
taşra teşkilatına, Hazineye, valiliklere, büyükşehir belediyelerine ve bağlı kuruluşlarına veya ilçe
belediyelerine yapılmış sayılır.  Tüzel kişiliği kaldırılan il özel idarelerine 22/2/2005 tarihli ve 5302
sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve diğer mevzuatla verilmiş olan yetki, görev ve sorumluluklar ilgisine
göre bu kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılır ve yerine getirilir. Söz konusu il özel idarelerinin
mahkemelerde süren davaları ile il özel idaresi olarak faaliyet gösterdikleri dönem ve yapılan
işlemlere ilişkin olarak açılacak davalarda muhatap, devir işleminin yapıldığı ilgili kurum ve
kuruluştur. 

(3) Bu Kanunla tüzel kişiliği kaldırılan il özel idaresi, belediye veya köy tüzel kişiliklerine şartlı
olarak bağışı yapılan taşınır ve taşınmazların devrinin yapıldığı kurum veya kuruluş, bu taşınır ve
taşınmazların bağış amacına uygun olarak kullanılmasını sağlamakla sorumludur. Diğer bağış ve
yardımlar hakkında 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
hükümlerine göre işlem yapılır.

(4) Bu Kanun ile tüzel kişiliği kaldırılan köylerde görev yapan geçici ve gönüllü köy korucuları
halen görev yaptıkları yerlerde görev yapmaya devam ederler. Bunlar 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı
Köy Kanunu ve diğer mevzuatta kendileri için öngörülen haklardan aynı şekilde yararlanmaya devam
ederler. Bu yerler için ihtiyaç olması halinde aynı usulle yeni görevlendirmeler yapılabilir.  

(5) 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununa göre verilen I (a) grubu maden ruhsatı ile
3/6/2007 tarihli ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa göre verilen
jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sular ruhsatına ilişkin yetki ve görevler, il özel idarelerinin
tüzel kişiliğinin kaldırıldığı illerde valiliklerce yürütülür.

(6) 3213 sayılı Kanuna göre maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı ruhsat sahasındaki
tesisler için işyeri açma ve çalışma ruhsatına ilişkin yetki ve görevler, il özel idarelerinin tüzel
kişiliğinin kaldırıldığı illerde valiliklerce yürütülür.

(7) İl özel idarelerinin tüzel kişiliğinin kaldırıldığı illerde, 3213 sayılı Kanuna göre verilen maden
ruhsatları için il özel idareleri ve köylere hizmet götürme birliklerine verilen Devlet hakkı, I (a) grubu
madenler için alınan harçlar ile 5686 sayılı Kanuna göre verilen idare payına ilişkin gelirler ve harçlar,
madenin bulunduğu bölgeyle sınırlı olarak altyapı yatırımlarında kullanılmak üzere ilgili ilçe belediye
hesabına yatırılır.
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(8) İl özel idarelerinin tüzel kişiliğinin kaldırıldığı illerde, 3213 sayılı Kanuna göre yapılan I (a)
grubu maden ihaleleri ve 5686 sayılı Kanun gereğince valiliklerce yapılan ihalelerden elde edilen
gelirler ile valiliklerce uygulanan idari para cezaları ve teminat iratları, büyükşehir belediyesi ve
ihalenin yapıldığı bölgedeki ilçe belediyesine eşit oranda aktarılır.

(9) Bu Kanunun uygulanması ile ilgili tereddütleri gidermeye, düzenleyici ve yönlendirici
işlemler yapmaya İçişleri Bakanlığı yetkilidir.

MADDE 4- 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 3 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (d) bendi yürürlükten
kaldırılmıştır. 

“a) Büyükşehir belediyesi: Sınırları il mülki sınırı olan ve sınırları içerisindeki ilçe belediyeleri
arasında koordinasyonu sağlayan; idarî ve malî özerkliğe sahip olarak kanunlarla verilen görev ve
sorumlulukları yerine getiren, yetkileri kullanan; karar organı seçmenler tarafından seçilerek
oluşturulan kamu tüzel kişisini,”

MADDE 5- 5216 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4- Toplam nüfusu 750.000’den fazla olan illerin il belediyeleri kanunla büyükşehir
belediyesine dönüştürülebilir.”  

MADDE 6- 5216 sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5- Büyükşehir belediyelerinin sınırları, il mülki sınırlarıdır. 

İlçe belediyelerinin sınırları, bu ilçelerin mülki sınırlarıdır.” 

MADDE 7- 5216 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin başlığı “Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin
görev ve sorumlulukları” şeklinde değiştirilmiş; birinci fıkrasının (g) ve (z) bentleri aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, aynı fıkranın (m) bendinde yer alan “amatör spor kulüplerine” ibaresinden sonra gelmek
üzere “nakdi yardım yapmak,” ibaresi ile “derece alan sporculara” ibaresinden sonra gelmek üzere
“, teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere” ibaresi, (n) bendinde yer alan “Gerektiğinde” ibaresinden
sonra gelmek üzere “mabetler ile” ibaresi eklenmiş; ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasının (d) bendinde yer alan “beceri kursları açmak;” ibaresinden sonra
gelmek üzere “mabetler ile” ibaresi ile aynı fıkraya aşağıdaki bent ve maddeye aşağıdaki fıkra
eklenmiştir. 

“g) Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar,
meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu yolların temizliği
ve karla mücadele çalışmalarını yürütmek; kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi
bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve
ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki
binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek.”

“z) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etme
ve yıkım konusunda ilçe belediyelerinin talepleri halinde her türlü desteği sağlamak.”

“Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (l), (s), (t) bentlerindeki görevleri ile temizlik hizmetleri
ve adres ve numaralandırmaya ilişkin görevlerini belediye meclisi kararı ile ilçe belediyelerine
devredebilir, birlikte yapabilirler.”
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“f) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek
ve yıkmak.”

“Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet
ve hizmette bulunabilirler.”

MADDE 8- 5216 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. 

“Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerindeki her türlü taşımacılık
hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla büyükşehir belediye başkanı ya da
görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile,
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun görevlendireceği ilgili odanın temsilcisinin
katılacağı Ulaşım Koordinasyon Merkezi kurulur. İlçe belediye başkanları kendi belediyesini
ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Ulaşım
Koordinasyon Merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili üye olarak belirlenmeyen
ulaşım sektörü ile ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından ihtisas meslek odalarının
temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır.”     

MADDE 9- 5216 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının Anayasa Mahkemesi
tarafından iptal edilen (n) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

“n) Bu Kanunda büyükşehir belediyesine verilen görevlerle sınırlı olarak, yurt içi ve yurt dışı
kamu ve özel kuruluşlar ve sivil toplum örgütleriyle birlikte yapılan ortak hizmetler ve diğer proje
giderleri.” 

MADDE 10- 5216 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiştir. 

“Ancak bu yerlerin belediye şirketlerince üçüncü kişilere devri 2886 sayılı Kanun hükümlerine
tabidir.”

MADDE 11- 5216 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Büyükşehir kapsamındaki belediyeler arasında hizmetlerin yerine getirilmesi bakımından uyum
ve koordinasyon, büyükşehir belediyesi tarafından sağlanır. Büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri
veya ilçe belediyelerinin kendi aralarında hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili ihtilaf çıkması durumunda,
büyükşehir belediye meclisi yönlendirici ve düzenleyici kararlar almaya yetkilidir.” 

“İmar mevzuatı uyarınca belediyelerin otoparkla ilgili olarak elde ettikleri gelirler tahsil
tarihinden itibaren kırkbeş gün içinde büyükşehir belediyesine aktarılır. Büyükşehir belediyeleri bu
geliri tasdikli plan ve beş yıllık imar programına göre hazırlanan kamulaştırma projesi karşılığında
otopark tesisi için gerekli arsa alımları ile bölge ve genel otoparkların inşasında kullanır. Bu gelirler
bu fıkrada belirtilen amaç dışında kullanılamaz.” 

MADDE 12- 5216 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin başlığı “Büyükşehir belediyesi ve ilçe
belediyelerinin yetkileri ve imtiyazları” şeklinde,   aynı maddede yer alan “, ilçe ve ilk kademe”
ibaresi  “ve ilçe” şeklinde,  17 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “büyükşehir kapsamındaki
ilçe ve ilk kademe” ibaresi “ilçe” şeklinde, 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “, ilçe ve
ilk kademe” ibaresi “ve ilçe” şeklinde, 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Büyükşehir, ilçe
ve ilk kademe” ibaresi “Büyükşehir ve ilçe” şeklinde, 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“büyükşehir” ibaresinden sonra gelen “, büyükşehir ilçe ve ilk kademe” ibaresi “ve ilçe” şeklinde
değiştirilmiştir.
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MADDE 13- 5216 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile 18 inci maddesinin son fıkrası yürürlükten
kaldırılmış; aynı Kanunun 7 nci maddesinin birinci ve üçüncü, 8 inci maddesinin birinci, 9 uncu
maddesinin birinci, 11 inci maddesinin birinci, 12 nci maddesinin üçüncü, 14 üncü maddesinin son,
17 nci maddesinin ikinci, 23 üncü maddesinin birinci ve son, 25 inci maddesinin birinci, üçüncü ve
dördüncü, 27 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkralarındaki “ve ilk kademe” ibareleri ile 7 nci
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki “ve mücavir alan” ibaresi, 23 üncü maddesinin son, 27 nci
maddesinin dördüncü fıkrasındaki “veya ilk kademe” ibareleri, 24 üncü maddesinin birinci
fıkrasındaki “, ilk kademe” ibaresi, 27 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Yeni kurulan” ibaresi
madde metinlerinden çıkarılmıştır.

MADDE 14- 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 8 inci maddesinin dördüncü
fıkrasında yer alan “50.000” ibaresi “20.000” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15- 5393 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiştir.

“Belediye sınırları içinde nüfusu 500’ün altında mahalle kurulamaz.” 

MADDE 16- 5393 sayılı Kanunun 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Mevzuatla orman köyleri ve orman köylüsüne tanınan hak, sorumluluk ve imtiyazlar orman
köyü iken mahalleye dönüşen yerler için devam eder. İlçe belediyesine katılarak mahalleye dönüşen
köy, köy bağlısı ve belediyelerce kullanılan mera, yaylak, kışlak gibi yerlerden bu mahalle sakinleri
ve varsa diğer hak sahipleri 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu hükümleri çerçevesinde
yararlanmaya devam eder.” 

MADDE 17- 5393 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin son
cümlesi yürürlükten kaldırılmış, aynı bende aşağıdaki cümleler eklenmiş,  fıkranın (b) bendinin
birinci cümlesinde yer alan “sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir;” ibaresinden sonra
gelmek üzere “mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir;” ibaresi eklenmiş ve ikinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için
konuk evleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini
değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konuk evleri açabilirler.” 

“Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor
kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları
düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere,
sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.” 

MADDE 18- 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent, birinci
fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra ve dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

“r) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik
Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata
göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı
estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim
belgesi vermek,”
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“(r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen 20 gün içerisinde verilmeyen
yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve
ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.”

“Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak
içme ve kullanma suyu verebilirler.”

MADDE 19- 5393 sayılı Kanunun 75 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“c) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar
Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Küçük
Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri
gerçekleştirebilir.” 

“5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının
ikinci cümlesi ile 5253 sayılı Dernekler Kanununun 10 uncu maddesi; belediyeler, il özel idareleri,
bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi
şirketler için uygulanmaz.” 

MADDE 20- 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 13 üncü maddesinin
birinci fıkrasına “Valinin önerdiği hususlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “meclisin ilk
toplantısında” ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 21- 5302 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümleler
eklenmiştir.

“Denetim komisyonu çalışmalarına, il özel idaresi dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından
görevlendirilenlere 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 25 inci maddesinin üçüncü
fıkrasında öngörülen miktarı geçmemek üzere, il genel meclisince belirlenecek miktarda günlük
ödeme yapılır. Denetim komisyonunun emrinde görevlendirilecek kişi ve gün sayısı il genel
meclisince belirlenir. Uzman kişilerde aranacak nitelikler il genel meclisinin çalışmasına dair
yönetmelikte düzenlenir.” 

MADDE 22- 5302 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“İl encümeni valinin başkanlığında, genel sekreter ile il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri
arasından seçeceği üç üye ve valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği iki üyeden oluşur.” 

MADDE 23- 5302 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiştir.

“Encümenin ihale komisyonu olarak yapacağı toplantılarda da bu fıkra hükümleri geçerlidir.” 
MADDE 24- 5302 sayılı Kanunun 45 inci maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere

aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Bütçe tasarısının süresi içerisinde kesinleşmemesi halinde vali, görüşüyle birlikte durumu

İçişleri Bakanlığına bildirir. İçişleri Bakanının otuz gün içinde vereceği karar kesindir.” 
MADDE 25- 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe

Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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“(2) Genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamının yüzde 1,50’si büyükşehir dışındaki
belediyelere, yüzde 4,50’si büyükşehirlerdeki ilçe belediyelerine ve yüzde 0,5’i il özel idarelerine
ayrılır.  

(3) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan
mallardan tahsil edilen özel tüketim vergisi hariç olmak üzere, büyükşehir belediye sınırları içinde
yapılan genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamının yüzde 6’sı ile genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı
toplamı üzerinden büyükşehirlerdeki ilçe belediyelerine ayrılan payların yüzde 30’u büyükşehir
belediye payı olarak ayrılır.” 

MADDE 26- 5779 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.  

“(2) Birinci fıkrada belirtilen gelişmişlik endeksine göre dağıtılacak miktar için Kalkınma
Bakanlığı tarafından tespit edilen en son veriler esas alınır. Bu endeksin kullanımında, belde
belediyeleri için bağlı bulunduğu ilçenin endeks değeri uygulanmak üzere, il, ilçe ve belde
belediyeleri gelişmişlik katsayılarına göre en az gelişmiş olandan en çok gelişmiş olana doğru ve
eşit nüfus içeren beş gruba ayrılır. Eşitliği bozan ilçe, denge kurulacak şekilde beldeleriyle birlikte
bir önceki gruba veya bir sonraki gruba ilave edilir. Birinci fıkraya göre belirlenen miktarın yüzde
23’ü birinci gruba, yüzde 21’i ikinci gruba, yüzde 20’si üçüncü gruba, yüzde 19’u dördüncü gruba
ve yüzde 17’si beşinci gruba tahsis edilir. Bu tahsisat, her grup içinde, gruba giren belediyelerin
nüfuslarına göre dağıtılır. 

(3) 2 nci maddenin ikinci fıkrasına göre ayrılan büyükşehirlerdeki ilçe belediyeleri payının;
yüzde 90’lık kısmı ilçelerin nüfusuna, yüzde 10’luk kısmı ise ilçelerin yüzölçümüne göre dağıtılır.
Hesaplanan tutardan yüzde 30’luk büyükşehir belediyesi payı ayrıldıktan sonra kalan miktar
büyükşehir ilçe belediyelerinin hesabına İlbank A.Ş.  tarafından aktarılır. 

(4) 2 nci maddenin üçüncü fıkrasına göre ayrılan yüzde 6’lık büyükşehir belediye payının; yüzde
60’ı doğrudan ilgili büyükşehir belediyesi hesabına aktarılır. Kalan yüzde 40’lık kısmının yüzde 70’i
nüfusa, yüzde 30’u yüzölçümü esasına göre büyükşehir belediyeleri arasında dağıtılır.”

MADDE 27- 5779 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. 

“(1) Kesinleşmiş en son genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamının binde biri Maliye
Bakanlığı bütçesine nüfusu 10.000’e kadar olan belediyeler için kullanılmak üzere denkleştirme
ödeneği olarak konulur. Maliye Bakanlığı, bu ödeneği, Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksit
halinde dağıtılmak üzere, İlbank A.Ş. hesabına aktarır. İlbank A.Ş., hesabına aktarılan ödeneğin yüzde
65’ini eşit şekilde, yüzde 35’ini ise nüfus esasına göre dağıtır.” 

MADDE 28- 26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 86 ncı, 87 nci ve 88 inci
maddelerinin birinci fıkralarının birinci cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Belediyelerce veya belediyelere bağlı müesseselerce aşağıdaki şekillerde inşa, tamir ve
genişletilmeye tabi tutulan yolların iki tarafında bulunan veya başka bir yola çıkışı olmaması
dolayısıyla bu yoldan yararlanan gayrimenkullerin sahiplerinden meclis kararı ile Yol Harcamalarına
Katılma Payı alınabilir.” 

“Belediyelerce ve belediyelere bağlı müesseselerce, aşağıdaki şekilde kanalizasyon tesisi
yapılması halinde, bunlardan faydalanan gayrimenkullerin sahiplerinden meclis kararı ile
Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı alınabilir.” 

– 210 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 338)

FATMA /



“Belediyelerce veya belediyelere bağlı müesseselerce beldede aşağıdaki şekillerde su tesisleri
yapılması halinde, dağıtımın yapıldığı saha dâhilindeki gayrimenkullerin sahiplerinden meclis kararı
ile Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı alınabilir.” 

MADDE 29- 18/1/1984 tarihli ve 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve
İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 4- Büyükşehir belediye başkanının seçiminde seçim çevresi, büyükşehir belediye
sınırlarından oluşur.” 

MADDE 30- 2972 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. 

“Muhtar ile ihtiyar meclisi veya heyeti üyelerinin seçiminde; muhtar ile bu Kanunun 30 uncu
maddesinin (a) ve (b) bentlerinde gösterilen ihtiyar meclisi veya heyeti üye sayısının birlikte yazılı
olduğu oy pusulası kullanılır. Oy pusulası Yüksek Seçim Kurulunca hazırlanan özel zarfa konularak
oy sandığına atılır.”

MADDE 31- 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 13 üncü maddesinin üçüncü
fıkrasında yer alan  “Diyanet İşleri Başkanına,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Valilere, Büyükşehir
Belediye başkanlarına,” ibaresi eklenmiş ve 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan
“Büyükşehir” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. 

MADDE 32- 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “köy tüzel kişilikleri” ibaresinden sonra gelmek
üzere “ile bunların üyesi oldukları mahalli idare birlikleri ” ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 33- 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanunun 28 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Tüm acil çağrıları karşılamak üzere büyükşehirlerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı
bünyesinde, diğer illerde ise valilikler bünyesinde 112 acil çağrı merkezleri kurulur. Bu merkezlerin
iş ve işlemleri İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 34- 3152 sayılı Kanuna 28 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 28/A
maddesi eklenmiştir. 

“Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
MADDE 28/A- Büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde kamu kurum ve kuruluşlarının

yatırım ve hizmetlerinin etkin olarak yapılması, izlenmesi ve koordinasyonu, acil çağrı,  afet ve acil
yardım hizmetlerinin koordinasyonu ve yürütülmesi, ilin tanıtımı, gerektiğinde merkezi idarenin
taşrada yapacağı yatırımların yapılması ve koordine edilmesi, temsil, tören,  ödüllendirme ve protokol
hizmetlerinin yürütülmesi, ildeki kamu kurum ve kuruluşlarına rehberlik edilmesi ve bunların
denetlenmesini gerçekleştirmek üzere valiye bağlı olarak Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
kurulmuştur. Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları, kaynağını aktarmak şartıyla illerde
yapacakları her türlü yatırım, yapım, bakım, onarım ve yardım işlerini bu başkanlık aracılığıyla
yapabilirler. Bu işler karşılığı genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince yapılacak kaynak
transferleri ödenek aktarması suretiyle, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak kaynak
transferleri ise tahakkuk işlemleri ile gerçekleştirilir. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince
aktarılan tutarlardan yıl içerisinde harcanmayan kısımları ertesi yıl bütçesine devren ödenek
kaydetmeye; diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca aktarılan tutarları bir yandan genel bütçenin (B)
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işaretli cetveline gelir, diğer yandan Bakanlık bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek kaydetmeye ve yıl
içerisinde harcanmayan kısımlarını ertesi yıl bütçesine devren gelir ve ödenek kaydetmeye İçişleri
Bakanlığı yetkilidir.

Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı tarafından, merkezi idarenin adli ve askeri teşkilat
dışında taşradaki tüm birimlerinin hizmet ve faaliyetlerinin etkinliği, verimliliği ve kurumların
stratejik plan ve performans programlarına uygunluğu ile ilgili hazırlanacak rapor,  valinin
değerlendirmesiyle birlikte Başbakanlığa ve bu kurumların bağlı veya ilgili olduğu bakanlığa
gönderilir. Bu raporlar yıllık olarak hazırlanır ve takip eden yılın şubat ayı sonuna kadar yukarıdaki
mercilere gönderilir.

Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları, afet yardım, acil çağrı, yatırım izleme, rehberlik
ve denetim, strateji ve koordinasyon ile idari müdürlükler kurabilir. Gerektiğinde geçici birimler
kurulabilir. Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarının çalışma usul ve esasları İçişleri
Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığının sevk ve idaresi, vali veya vali tarafından
görevlendirilecek bir vali yardımcısı tarafından yerine getirilir. Maliye Bakanlığınca, yatırım izleme
ve koordinasyon başkanlıklarının görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi için her yıl İçişleri
Bakanlığı bütçesine yeterli ödenek konulur. 

Gerektiğinde valilik, kadro, yer ve unvanlarına bakılmaksızın ihtiyaç durumuna göre uzman,
sözleşmeli personel ve memurları bu başkanlıklarda görevlendirmeye yetkilidir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamındaki
araçlarının alımı, işletilmesi, bakım ve onarımı ile bürolarının ihtiyaçları; valilik ve kaymakamlık
konutlarının yapım, bakım, işletme ve onarımı ile emniyet hizmetlerinin gerektirdiği harcamalar
yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığınca karşılanabilir.

Merkezi idare tarafından yapılan her türlü yardım ve desteğin koordinasyonu, denetimi ve
izlenmesi ve acil durumlarda bizzat yerine getirilmesi yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı
tarafından sağlanır. 

İldeki kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülmesi gereken yatırım ve hizmetlerin aksadığının ve
bu durumun halkın sağlığı, huzur ve esenliği ile kamu düzeni ve güvenliğini olumsuz etkilediğinin
vali veya ilgili bakanlığınca tespit edilmesi durumunda, vali uygun süre vererek hizmet ve yatırımın
gerçekleştirilmesini ister. Hizmet ve yatırımın verilen sürede gerçekleşmemesi halinde, vali söz
konusu yatırım ve hizmetin ildeki diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yerine getirilmesini
isteyebileceği gibi yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı aracılığıyla da yerine getirebilir. Yapılan
veya yapılacak harcamalar karşılığı tutarlar ilgili kurumun pay ve ödeneklerinden tahsis yapan kurum
tarafından kesilerek İçişleri Bakanlığına veya hizmeti yerine getiren diğer kamu kurum ve kuruluşuna
gönderilir. Bu fıkra kapsamında İçişleri Bakanlığına ve diğer genel bütçeli idarelere aktarılan
tutarların bu kurumların bütçeleriyle ilişkilendirilmesi birinci fıkra hükümleri çerçevesinde, diğer
kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılan tutarların bütçeleriyle ilişkilendirilmesi bu kurumların tabi
olduğu mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir. Diğer genel bütçeli idarelere ilişkin bütçe
işlemlerini yapmaya bu kurumların üst yöneticileri yetkilidir.”

MADDE 35- 26/5/2005 tarihli ve 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 10 uncu
maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Üyelerinin tamamı il özel idarelerinden oluşan birliklerde birlik başkanı, üye illerin valileri
arasından yukarıdaki usulle seçilir.”
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GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanundaki devir, tasfiye ve paylaştırma işlemlerini yürütmek üzere
vali tarafından, bir vali yardımcısının başkanlığında, valinin uygun göreceği kurum ve kuruluş
temsilcilerinin ve ilgili belediye başkanlarının katılımıyla devir, tasfiye ve paylaştırma komisyonu
kurulur. Bu komisyona yardımcı olmak üzere valinin görevlendirmesi ile alt komisyonlar da
kurulabilir. 

(2) 1 inci maddeye göre tüzel kişilikleri kaldırılan belediye ve köyler, mevcut personelini, taşınır
ve taşınmazlarını, iş makineleri ve diğer taşıtları ile kamu kurum ve kuruluşlarına olan alacak ve
borçlarını katılacakları ilçe belediyesine bu Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren bir ay içinde
bildirir. Bu belediye ve köylerin taşınmazlarının tahsisi ve kiralanması, iş ve toplu iş sözleşmesinin
yapılması, yeni nazım ve uygulama imar planının yapılması, imar planı değişikliği ve revizyonu ile
her türlü imar uygulaması (inşaat ruhsatı hariç), iş makineleri ve diğer taşıtların satışı ile borçlanmaları
katılacakları ilçe belediyesinin onayına bağlıdır. Henüz ilçe belediyesi oluşmamış yerlerde bildirimler
il belediyesine yapılır ve onaylar il belediyesince verilir. Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce
ilanı yapılmış memur alımları hariç olmak kaydıyla, yine bu Kanun ile tüzel kişilikleri kaldırılan
belediye ve köyler tarafından nakil yoluyla atanacaklar da dahil olmak üzere hiçbir şekilde yeni
personel alımı yapılamaz ve bu belediye ve köyler tarafından aynı tarihten itibaren tüzel kişiliğin
sona ereceği tarihi geçecek şekilde veya mevcut hizmet alımlarının kapsamını ve personel sayısını
genişletecek şekilde hizmet alımı sözleşmesi düzenlenemez. 

(3) 1 inci maddeye göre tüzel kişilikleri kaldırılan belediye ve köylerin personeli, her türlü taşınır
ve taşınmaz malları, hak, alacak ve borçları Komisyon kararıyla ilgisine göre bakanlıklara, büyükşehir
belediyesi, bağlı kuruluşu veya ilçe belediyesine devredilir. Devir işlemi ilk mahalli idareler genel
seçimi itibariyle uygulamaya konulur. 

(4) Bu Kanun ile tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idareleri personelini, her türlü taşınır ve
taşınmaz malları ile hak, alacak ve borçlarını bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde
valiliğe bildirir. Bu idarelerin taşınmazlarının satışı, tahsisi ve kiralanması,  iş ve toplu iş
sözleşmesinin yapılması, her türlü imar uygulaması (inşaat ruhsatı hariç), iş makineleri ve diğer
taşıtların satışı ile borçlanmaları İçişleri Bakanlığının onayına bağlıdır. Bu Kanunun yayımlandığı
tarihten önce ilanı yapılmış memur alımları hariç olmak kaydıyla, bu Kanun ile tüzel kişilikleri
kaldırılan il özel idareleri tarafından nakil yoluyla atanacaklar da dahil olmak üzere hiçbir şekilde yeni
personel alımı yapılamaz ve bu il özel idareleri tarafından aynı tarihten itibaren tüzel kişiliğin sona
ereceği tarihi geçecek şekilde veya mevcut hizmet alımlarının kapsamını ve personel sayısını
genişletecek şekilde hizmet alımı sözleşmesi düzenlenemez. 

(5)  Bu Kanun ile tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idarelerinin her türlü taşınır ve taşınmaz
malları, hak, alacak ve borçları Komisyon kararıyla ilgisine göre bakanlıklara, bakanlıkların bağlı
veya ilgili kuruluşları ile bunların taşra teşkilatına,  valiliklere, yatırım izleme ve koordinasyon
başkanlığına, büyükşehir belediyesine ve bağlı kuruluşuna veya ilçe belediyesine devredilmesine
karar verilir. Devir işlemi, yapılacak ilk mahalli idareler genel seçimi tarihinde uygulamaya konulur.
Maliye hazinesine devredilen taşınmazlar Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle kullanmakta olan
kurumlara tahsis edilmiş sayılır. Hazinenin özel mülkiyetindeki veya Devletin hüküm ve tasarrufu
altındaki taşınmazlardan Maliye Bakanlığınca, bu Kanunun 1 inci maddesiyle tüzel kişilikleri
kaldırılan il özel idarelerine, belediyelere ve köy tüzel kişiliklerine tahsis edilmiş olanlar; kuruluş
kanunlarıyla kendilerine verilen kamusal nitelikteki görevleri yerine getirmeleri amacıyla ve
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Komisyon kararıyla; ilgisine göre bakanlıklara, bakanlıkların bağlı veya ilgili kuruluşlarına, yatırım
izleme ve koordinasyon başkanlıklarına, büyükşehir belediyelerine, büyükşehir belediyelerinin bağlı
kuruluşlarına ve ilçe belediyelerine tahsis edilmiş sayılır.

(6) Bu Kanuna göre tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idarelerinin personeli Komisyon kararıyla
ilgisine göre yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı, büyükşehir belediyesi, bağlı kuruluşu veya
ilçe belediyesine devredilir. 

(7) Bu Kanunla büyükşehir belediyesine dönüşen il belediyesinin sahip olduğu her türlü taşınır,
taşınmaz malları ve personeli Komisyon kararıyla ilgisine göre büyükşehir belediyesi ve ilçe
belediyeleri ile bağlı kuruluşlar arasında paylaştırılır. 

(8) Bu Kanunla büyükşehir ilçe belediyesi olan belediyelerce yürütülen su, kanalizasyon, katı
atık depolama ve bertaraf, ulaşım, her çeşit yolcu ve yük terminalleri, toptancı halleri, mezbaha,
mezarlık ve itfaiye hizmetlerine ilişkin olmak üzere personel, her türlü taşınır ve taşınmaz malları ve
bu hizmetlerin yerine getirilmesine yönelik yatırım, alacak ve borçları komisyonca ilgisine göre
büyükşehir belediyesi ile ilgili bağlı kuruluş arasında paylaştırılır.

(9)  Bu Kanuna göre belediye ve bağlı kuruluşlara devredilen personelden ihtiyaç fazlası olanlar,
ilgili belediye ve bağlı kuruluş tarafından en geç üç ay içinde valiliğe bildirilir. Komisyon, ilgili
idarelerden gönderilen listeleri 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu
maddesindeki oranlar, kurumun bütçe dengesi, norm kadrosu ve yürütmekle görevli olduğu hizmetin
gereği ile nüfus kriterlerini değerlendirmek suretiyle ihtiyaç fazlası personelin tespitini yapar.
Komisyon çalışmasını 45 gün içinde tamamlayıp oluşturulan listeleri valinin onayına sunar. Vali
tarafından onaylanan listeler 10 gün içerisinde İçişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanlığınca da atama
teklifleri yapılmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Bu personelden;

a) 14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadrolarındaki personel
24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun değişik 22 nci
maddesinin ikinci, üçüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen esas ve usuller çerçevesinde diğer kamu
kurum ve kuruluşlarına, Devlet Personel Başkanlığına bildirim tarihinden itibaren 90 gün içinde
nakledilir. Ayrıca, nakledilen personelden devir tarihi itibarıyla müdür ve daha üstü yönetici
kadrolarında bulunan personel hakkında aynı tarihteki kadro unvanları dikkate alınarak söz konusu
maddenin altıncı fıkra hükümleri de uygulanır ve üç yıllık süre, devir tarihinden itibaren başlar. Ancak
4046 sayılı Kanunun anılan maddesi uyarınca yapılacak fark tazminatı hesabında, 25/6/2001 tarihli
ve 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre yapılan ödeme dikkate alınmaz. Personel nakledildiği
kurumda göreve başlayıncaya kadar eski kurumunda çalışmaya devam eder ve bu personelin her
türlü mali ve sosyal hakları çalıştıkları kurum tarafından karşılanır.

b) 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi kapsamında istihdam edilen tam zamanlı sözleşmeli
personel bildirim unvanı esas alınarak Devlet Personel Başkanlığınca (a) bendinde yer alan süreler
esas alınarak 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarına sözleşmeli
personel olarak atanır. Bu kapsamda atanan sözleşmeli personelin mali ve sosyal hakları sözleşme
süresi sonuna kadar devredildiği tarihteki sözleşme hükümlerine göre uygulanır. Bu personelin yeni
sözleşmeleri ise 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi çerçevesinde yapılır. 

c) 22/5/2003 tarih ve 4857 sayılı İş Kanununa tabi sürekli işçi statüsünde istihdam edilen
personel Devlet Personel Başkanlığınca diğer kamu kurum ve kuruluşlarında unvanları belirlenecek
kadrolara (a) bendinde yer alan süreler dâhilinde atanır. Ataması tekemmül ettirilen işçiler, çalıştıkları
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kurumlarınca atama emirlerinin tebliğini izleyen günden itibaren beş iş günü içinde yeni görevlerine
başlamak zorundadırlar. Bu işçiler, yeni görev yerlerine başlayacağı tarihe kadar ilgili belediye veya
bağlı kuruluşun işçisi sayılır ve beş iş günü içinde yeni kurumunda görevine başlamayanların iş
sözleşmeleri, feshin geçerli sebebe dayandığı kabul edilerek, belediye veya bağlı kuruluş tarafından
4857 sayılı İş Kanununun 17 nci maddesinde belirtilen ihbar süresi beklenilmeksizin ve ihbar
tazminatı ödenmeksizin sona erdirilir.  

ç) Bu fıkra kapsamında yer alan personele ilişkin kadro ve pozisyonlar;  Devlet Personel
Başkanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarına nakledildikleri veya atandıkları tarih itibarıyla diğer
kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın ihdas, tahsis ve vize
edilmiş sayılır.  İhdas edilmiş sayılan memur kadroları, 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro
ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerin ilgili bölümüne eklenmiş sayılır.
Atama işlemi yapılan personele ilişkin bilgiler ve bu bilgilerdeki değişiklikler en geç on beş gün
içinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

d) Bu fıkra kapsamında nakledilen personel bakımından nakil tarihinden önce doğmuş ve nakil
tarihinde ödenmesi gereken borçlardan nakledilen kurum sorumlu tutulamaz. Kıdem tazminatına
ilişkin hükümler saklıdır. 

e) Bu fıkra kapsamında ortaya çıkabilecek tüm tereddütleri gidermeye, gerekli bilgi ve belgeleri
istemeye, araştırma ve inceleme yapmaya, uygulamayı yönlendirmeye Devlet Personel Başkanlığı
yetkilidir. 

(10) Devredilecek Devlet memurları hakkında 5393 sayılı Kanunun 50 nci maddesi hükümleri
uygulanır. Devir tarihi itibarıyla müdür ve daha üstü yönetici unvanlı kadrolarda bulunanlar hakkında
4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin altıncı fıkrası hükümleri de uygulanır. Bu şekilde devredilen
memurlar ile 5216 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi hükümleri uygulanmak suretiyle devredilecek
sözleşmeli personelin fark tazminatı hesabında, 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre yapılan
ödeme dikkate alınmaz. Devredilen veya nakledilen işçilerin ücret ile diğer malî ve sosyal hakları;
toplu iş sözleşmesi bulunan işçiler bakımından yenileri düzenleninceye kadar devir veya nakil
işleminden önce tabi oldukları toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre, toplu iş sözleşmesi olmayan
işçiler bakımından 2012 yılı Eylül ayında geçerli olan bireysel iş sözleşmesi hükümlerine göre
belirlenir.  

(11) Yapılacak devir, tasfiye ve paylaştırma işlemleri ve hizmetlerin yürütülmesi bakımından
bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 5216 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi hükümleri uygulanır. 

(12) 1 inci maddeye göre tüzel kişiliği kaldırılan belediye ve köylerin taşınmazlarının satışı ile
vadesi tüzel kişiliğin sona ereceği tarihi aşan borçlanmaları İçişleri Bakanlığının onayına tabidir.  

(13) 1 inci maddeye göre tüzel kişiliği kaldırılan belediye ve köylerin mahkemelerde süren
davalarında katıldıkları ilçe belediyesi taraf olur. 

(14) Bu Kanunla mahalleye dönüşen köylerde, bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla
25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre oluşturulan Ulusal Adres Bilgi
Sistemine kayıtlı konut, entegre tesis niteliğinde olmayan ve imar planı gerektirmeyen tarım ve
hayvancılık amaçlı yapılar ile bu yerlerde oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, manav, berber,
fırın, kahve, lokanta, tanıtım ve teşhir büfeleri ve yerleşim yeri halkı tarafından kurulan ve işletilen
kooperatiflerin işletme binası gibi yapılar usulüne göre ruhsatlandırılmış sayılır. Ancak; bu fıkranın
öngördüğü uygulamaların özel kanun hükümlerine aykırı olması durumunda, özel kanun hükümleri
geçerlidir.
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(15) Bu Kanuna göre tüzel kişiliği kaldırılan köylerde, 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye
Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve katılım payları 5 yıl süreyle alınmaz. Bu
yerlerde içme ve kullanma suları için alınacak ücret 5 yıl süreyle en düşük tarifenin %25’ini
geçmeyecek şekilde belirlenir. 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun
geçici 2 nci maddesi ile köy tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüştürülen yerlerde de bu fıkra
hükmü uygulanır.   

(16) Belediye hizmetlerinin aksaması halinde, valiler seçim tarihinden itibaren altı aylık sürede,
bu Kanunla kurulan belediyeler arasında koordinasyonu sağlar ve gerekli tedbirleri alır. 

(17) Ekli (25) sayılı listede yer alan büyükşehir ilçe belediyelerine 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı
İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun
uyarınca seçimleri müteakip ayda tahakkuk ettirilecek miktar İlbank A.Ş.  tarafından üç katı artırımlı
olarak ödenir. İlave kaynak yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun Yedek Ödenek Tertibinden
Maliye Bakanlığınca karşılanır. 

(18) Bu Kanunun 1 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen illerdeki belediyeler
yetkili organlarının kararıyla bu Kanunla sorumluluk alanlarına dâhil edilen yerleşim yerlerine yetkisi
dâhilindeki her türlü yatırım ve hizmeti götürebilir. 

(19) Bu Kanunla kurulan ilçelerin ve yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarının ihtiyacını
karşılamak üzere ekli (26) sayılı listede yer alan çeşitli kurum ve kuruluşlara ait kadrolar ihdas
edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiştir.
Bu kadrolara yapılacak atama işlemleri, 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunundaki sınırlamalara
tabi değildir. Bu maddenin yayımlandığı tarihten itibaren iki yıl süreyle 190 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 9 uncu maddesinde yer alan sınırlamaya bağlı olmaksızın bu maddeyle ihdas edilen
kadrolarda sınıf, unvan ve derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.  

(20) Teşkilatlanma tamamlanıncaya kadar yeni kurulan ilçelerde merkezi idareye ait her türlü iş
ve işlemler ile idari ve adli davalar ve bunlara ilişkin bütün iş ve işlemler mevcut bağlılık durumuna
göre yürütülür. Yeni kurulan ilçelerde ilçe idare kurulları teşekkül edinceye kadar bu yerlerdeki
işlemlerle ilgili olarak, eskiden bağlı oldukları il ve ilçelerin idare kurulları görevli ve yetkilidir. 

(21) Bir defaya mahsus olmak üzere 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 10 uncu
maddesinin birinci fıkrasının uygulanmaması kaydıyla, bu Kanunla kurulacak ilçe kaymakamlıkları
için, Kanunun yürürlüğe girdiği yılın Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (T) işaretli cetvelin
(T-2) sırasından 23 adet binek otomobil alınır. 

(22) Bu Kanuna göre yeni kurulan ilçelerin hükümet konakları ile kaymakamlık lojmanlarının
yapılması, satın alınması ve kiralanması için gerekli ödenek, yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun
Yedek Ödenek Tertibinden Maliye Bakanlığınca karşılanır. 

(23) Bu Kanundaki, il özel idaresi, belediye ve köy tüzel kişiliklerinin kaldırılmasına, il
belediyesinin büyükşehir belediyesine dönüştürülmesine, büyükşehir belediye sınırının ilin mülki
sınırlarına genişletilmesine, mülki sınır değişikliği yapılmasına ve ilçe belediyesi kurulmasına dair
hükümler ilk mahalli idareler genel seçimlerinde uygulanır ve seçimler bu yerlerin yeni durumlarına
göre yapılır. İlçe kurulmasına ilişkin hükümler bu Kanunun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

(24) İstanbul ve Kocaeli hariç, büyükşehir, büyükşehir ilçe belediyeleri ve bağlı idareler yatırım
bütçelerinin en az %10’unu 10 yıl süre ile bu Kanun kapsamında belediye sınırlarına dâhil olan
yerleşim yerlerinin altyapı hizmetleri için ayırır ve kullanırlar. 
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(25) Bakanlıklar ve merkezi idare kuruluşları tarafından il özel idarelerine ödenek aktarılmış
olan işlerden, özel idarelerin tüzel kişiliğinin kalkacağı tarihe kadar tamamlanamayacak olanlara ait
kaynaklar, ilgili kuruma veya kurumun talebi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iade olunur.
İade olunan kurum; genel bütçeli kurum ise genel bütçeye gelir, ilgili kurum bütçesine ödenek, özel
bütçeli kurum ise ilgili kurum bütçesine gelir ve ödenek kaydedilir. Bu ödeneklerden harcanmayan
tutarlar ertesi yıl bütçesine devren ödenek kaydedilir. Bu fıkra kapsamındaki ödenek işlemleri Maliye
Bakanlığı’nca yapılır. Ayrıca kaynağı gönderen bakanlıklar ve merkezi idare kuruluşları, söz konusu
kaynağın iadesi yerine aralarında yapacakları protokole göre işi ilgili belediyeye devredebilir. İl özel
idare bütçesine bu amaçla gönderilen kaynaklardan harcanmayan tutarlar protokol yapılan belediyeye
aktarılır. Yüklenici firma ile il özel idareleri arasındaki sözleşme kaynağın gönderildiği kuruma
devredilir.  Mevzuattan kaynaklanan tüm hak, alacak, borç ve diğer ilişkilerde muhatap, devrin
yapıldığı kurumdur. 

(26)  Bu Kanunla tüzel kişiliği kaldırılan belediye, il özel idaresi ve köylerden oluşan veya bu
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren amaçları ortadan kalkacak olan mahalli idare birlikleri,
ilk mahalli idareler genel seçiminden önce tüzüklerindeki hükümlere göre tasfiye olunur.
Tüzüklerinde hüküm bulunmayan hallerde bu Kanunun devir, tasfiye ve paylaştırmaya ilişkin
hükümleri uygulanır. Bu birlikler, Kanunun yayımı tarihinden itibaren, yeni personel istihdam
edemezler, taşınır ve taşınmaz mal edinemezler, kendilerine ait taşınır ve taşınmaz malları satamazlar,
hizmet alımına ilişkin sözleşme ve borçlanma yapamazlar. 

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Türkiye İstatistik Kurumu tarafından tespit edilen 2011 yılı Adrese
Dayalı Nüfus Sayım sonuçlarına göre nüfusu 2.000’in altında olan ekli (27) sayılı listedeki adları
yazılı belediyelerin tüzel kişilikleri ilk mahalli idareler genel seçiminden geçerli olmak üzere
kaldırılarak bu belediyeler köye dönüştürülmüştür.

(2) Bu madde ile tüzel kişilikleri kaldırılan belediyelerin personeli, her türlü taşınır ve taşınmaz
malları, hak, alacak ve borçları il özel idaresine devredilir. Hazinenin özel mülkiyetindeki veya
Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan Maliye Bakanlığınca, bu maddeyle tüzel
kişilikleri kaldırılan belediyelere tahsis edilmiş olanlar, Komisyon kararıyla, ihtiyaçlarına göre ilgili
il özel idarelerine veya köy tüzel kişiliklerine tahsis edilmiş sayılır. Ancak, köye dönüştürülen
belediyelerin ihtiyaç duyulan taşınmazları ile araç ve gereçleri Komisyon kararıyla ilgili köy tüzel
kişiliğine bırakılır. Mahkemelerde süren davaları ile belediye olarak faaliyet gösterdiği döneme ve
yapılan işlemlere ilişkin olarak açılacak davalarda, muhatap ilgili il özel idaresidir. 

(3) Bu yerleşim yerleri için 5779 sayılı Kanun uyarınca verilen paylar, tüzel kişiliğin kalktığı
yıl için İçişleri Bakanlığınca İlbank A.Ş.’ye bildirilen nüfus esas alınmak suretiyle beş yıl süreyle ilgili
il özel idarelerine gönderilir. 

(4) Köye dönüştürülen belediyelerin kanunlarla yapılandırılan borçları ile kamu kurumlarına ve
İlbank A.Ş.’ye olan borçları, bu belediyelerin tüzel kişiliklerinin fiilen sona erdiği tarihi takip eden
yıldan itibaren İlbank A.Ş. tarafından ilgili il özel idaresi tahakkukundan üçüncü fıkrada öngörülen
miktarı geçmeyecek taksitler halinde ödenir.  

(5) Birinci fıkra hükmü uyarınca köye dönüştürülen belediyeler, 30/6/2013 tarihine kadar 5393
sayılı Kanunun 8 inci maddesindeki usule bağlı olmaksızın, belediye meclisinin kararı ile ortak sınırı
olan ve ekli (27) sayılı listeyle tüzel kişiliği sona ermeyen belediyeye mahalle olarak katılma talebinde
bulunabilir. Katılma işleminin gerçekleşebilmesi için katılacak belediye ile katılınacak olan
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belediyenin sınırları arasında başka bir belediye veya köy bulunamaz. Bu belediyelerin meskûn
sahaları arasındaki uzaklık on kilometreden fazla olamaz. Katılım işlemi katılınacak belediye
meclisinin olumlu kararı ile sonuçlanır.  Başka il ya da ilçe mülki sınırındaki bir belediyeye katılım
olması durumunda belediye sınırı ile birlikte mülki sınır değişmiş sayılır. Ekli (27) sayılı listede yer
almakla birlikte, bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar 5393 sayılı Kanunun 8 inci maddesine uygun
olarak birleşme veya katılma yoluyla nüfusunu 2000’in üzerine çıkaran belediyelerin tüzel kişilikleri
korunur. 

(6) Bu madde uyarınca bir başka belediyeye katılmak suretiyle tüzel kişilikleri sona eren
belediyelerin personeli, her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak, alacak ve borçları bağlandığı
belediyeye devredilir. Bu belediyelerin mahkemelerde süren davalar ile yapılan işlemlere ilişkin
olarak açılacak davalarda muhatap, katıldığı belediyedir. 

(7) Bu belediyeler, personelini, taşınır ve taşınmazları ile kamu kurum ve kuruluşlarına olan
borçlarını il özel idaresine veya katılacakları belediyeye, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren bir ay içinde bildirir. Bu belediyelerin taşınmazlarının tahsisi ve kiralanması, iş ve toplu iş
sözleşmesinin yapılması, yeni nazım ve uygulama imar planının yapılması, her türlü imar uygulaması
(inşaat ruhsatı hariç), iş makineleri ve diğer taşıtların satışı ile borçlanmaları il özel idaresinin veya
katılacakları belediyenin onayına bağlıdır. Bu maddeye göre tüzel kişiliği kaldırılan belediyelerin
taşınmazlarının satışı ile vadesi tüzel kişiliğin sona ereceği tarihi aşan borçlanmaları İçişleri
Bakanlığının onayına tabidir. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı yapılmış memur
alımları hariç olmak kaydıyla, bu madde kapsamına giren belediyeler tarafından nakil yoluyla
atanacaklar da dahil olmak üzere hiçbir şekilde yeni personel alımı yapılamaz ve bu belediyeler
tarafından aynı tarihten itibaren tüzel kişiliğinin sona erdiği tarihi geçecek şekilde veya mevcut hizmet
alımlarının kapsamını ve personel sayısını genişletecek şekilde hizmet alımı sözleşmesi
düzenlenemez.

(8) Bu maddeye göre il özel idaresi veya belediyelere devredilen personelden ihtiyaç fazlası
olanlar geçici 1 inci madde hükümlerine göre kamu kurumlarına devredilir. 

(9) Daha önce, birden fazla köy veya köy kısımlarının birleşmesiyle oluşan ve bu Kanuna göre
yeniden köye dönüşen belediyelerde, başka bir işleme gerek kalmaksızın valinin uygun görüşü ve
İçişleri Bakanlığının onayı ile birden fazla köy kurulabilir. 

Yürürlük
MADDE 36- (1) Bu Kanunun;
a) 1 inci maddesi; 2 nci maddesi; 3 üncü maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci,

altıncı, yedinci ve sekizinci fıkraları; 4 üncü maddesi; 5 inci maddesi; 6 ncı maddesi; 7 nci maddesiyle
değiştirilen 5216 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi; 5216 sayılı Kanunun
18 inci maddesinin son fıkrasının yürürlükten kaldırılmasına ilişkin hükmü hariç 13 üncü maddesi;
22 nci maddesi; 25 inci maddesi; 5779 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin değiştirilen ikinci fıkrası
hariç 26 ncı maddesi; geçici 1 inci maddesinin altıncı, yedinci, sekizinci,  dokuzuncu, onuncu,
onüçüncü, onbeşinci, onaltıncı, onyedinci ve yirmidördüncü fıkraları; geçici 2 nci maddesinin birinci,
ikinci, üçüncü, dördüncü, altıncı, sekizinci ve dokuzuncu fıkraları ilk mahalli idareler genel
seçiminde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 37- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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