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BELEDIYELER VE HAC Iz
Ülkemizde yerel yönetimlerin malvarliginin haczedilemezligine iliskin

nasil bir düzenleme söz konusudur?

Dr. Tayfun ÇiNAR
AÜ. SBF Ögretim Üyesi

Idarenin bilindigi üzere yerine getirmekle yü-
kümlü oldugu kamu hizmetlerini gerçeklestir-
mesi için idari örgütlenme ve personelin yanin-
da kamu hizmetinin ayni (mala iliskin) ve mali
(paraya iliskin) araçlarini olusturçin malvarligina
da gereksinimi vardir. Bu kapsamda idarenin
sahip oldugu mallara iliskin bazi farkli özellikler
söz konusudur. ilk olarak, idarenin sahip oldugu
mallar elde edilmeleri, yararlanma kosullari ve
elden çikarilmalari bakimindan özel mülkiyette
rejimine bagli mallardan farklidir. ikinci olarak,
idarenin mallari arasinda bazi farklar bulunmak-
tadir. Idarenin kimi mallari sadece gelir sagla-
maya yönelik oldugu halde, kimi mallari kamu
hizmetinin görülmesi için zorunlu olan mallardir.
Üçüncü olarak, idari birimlerin kendi aralarinda

basta merkezi yönetim - yerinden yönetim ayrimi olmak üzere farklilik bulunmaktadir. Bu
kapsamda yapi ve nitelik açisindan diger kamu tüzelkisilerinden ayri bir varlik kabul
edilen devletten, asilolarak merkezi yönetim anlasilmakta ve bu anlayisin bir uzantisi
olarak merkezi yönetimin malvarligina iliskin kurallarla yerel yönetimlere yönelik olanlar
arasinda farkliliklar vardir. '

Yine de gözden kaçirilmamasi gereken önemli bir nokta her kamu hizmetinin içerikleri
ve görülme biçimleri ne olursa olsun uyulmasi gereken ortak ilkelere bagli olmasidir. Bu
ilkelerin en basinda hizmette devamlilik (süreklilik) ilkesi gelmektedir. Bu ilke, giderilme-
sinde kamu yarari bulunan toplumsal bir gereksinmenin kamu hizmeti olarak bir kez
yöntemine uygun olarak ortaya çiktiktan sonra, araliksiz, kesintisiz, devamli ya da sü-
rekli bir biçimde yerine getirilmesini ifade eder. Kamu hizmetinde her türlü kesinti, durak-
sama ve kesilme toplumda giderilmesi güç karisikliklar ve ~ksakliklar ortaya çikarabilir.
Örnegin bir kentte, kentsel hizmet alanlari olarak sularin akmamasi, elektriklerin yan-
mamasi, dogalgazin kesilmesi, çöplerin toplanmamasi ve toplu tasimanin yapilmamasi
durumlarinda o kentte toplumsal yasam felce ugrayacaktir. Bu nedenle kamu hizmetleri
I(esintisiz bir biçimde yürütülmelidir. Bu dogrultuda bakildiginda kamu hizmetlerinde
devamlilik ilkesinin uygulamada ortaya çikan kimi sonuçlari bulunmaktadir.

-<amu hizmetlerine iliskin hizmette devamlilik ilkesinin saglanmasi idarenin malvarligina
iskin bazi ayricaliklarin idareye taninmasina neden olmustur. Nitekim, ülkemizde devle-

:.n malvarligina yönelik basta haczedilemezlik kurumu olmak üzere bazi koruma önlem-
~ bulunmaktadir. Nitekim 1932 tarihli 2004 sayili icra Iflas Kanunu'nun 82.maddesine
göre devlete karsi icra takibi yapilabilir, ancak devletin mallari haczedilemez. Ögretide
OevIet mallarinin haczedilemezligi su sekilde açiklanmaktadir: Öncelikle devletin kendi
oorcunu ödeyecegi varsayilir. Ikinci olarak alacaklinin kisisel yarari için devlet mallarini
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haczi özel çikarin genel çikara tercih edilmesi demek olacagindan hakli görülemez. ü-
çüncü olarak ise zor kullanma tekeline sahip devletin kendisine karsi zor ve cebirle haciz
kurallari uygulamamasi gerektigi savunulur.1

Bu kapsamda öncelikle devletin malvarligi ile neyin kastedildigine bakilacak olursa, dev-
letin malvarligini tanimlayan mülga 1050 sayili Muhasebe-i Umumiye Yasasi'nin 2.
maddesine göre "devlet mallari, devletçe konulan ve toplanan vergiler ve resimler ile
devlete ait paralar ve pay senetleri ile her türlü tasinir ve tasinmaz mal ve bunlarin kira
geliri ve satis bedellerinden olusmaktadir." Ancak 1050 sayili yasa yerine kamu yönetimi
reformu çerçevesinde çikarilmis bulunan 2002 tarihli 5018 sayili Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu'nda özelolarak devletin malvarligi yerine 3. maddede "kamu kaynaklari"
tanimlanmistir. Buna göre, "kamu kaynaklari, borçlanma suretiyle elde edilen imkanlar
dahil kamuya ait gelirler, tasinir ve tasinmazlar, hesaplarda bulunan para, alacak ve
haklar ile her türlü degerlerinden olusmaktadir." Burada açikça görüldügü üzere "devle-
tin malvarligi" yerine farkli bir kavram olarak "kamu kaynagi" tanim olarak kullanilmistir.

Söz konusu tanimlar dogrultusunda, uygulamada devlet malvarligi kapsaminda yer alan
degerlerle bunun disinda kalanlarin ayrimi önem tasimaktadir. Nitekim devlet olarak
merkezi yönetim anlasilmakta ve merkezi yönetimin mallari üzerine genis anlamda bir
koruma ve ayricalik getirilmektedir.2 Bu kapsamda devlet mallarina iliskin kamu hizme-
tine tahsis, özel kullanim ayrimi bulunmamaktadir. Devlet mallarina karsi haciz yoluyla
takip yapilmasini önleyen icra ve Iflas Kanunu'nun 82 maddesi, devletin kamu mallari ile
özel hukuka tabi olan özel mallari arasinda bir ayirim yapmamistir. Yerel yönetimlerin
durumu ise farklilik göstermektedir. Haczedilmezlik birer kamu tüzel kisisi olan yerel
yönetimlere yönelik olarak da düzenlenmis olmasina ragmen yerel yönetimlerin mal
varligi üzerinde merkezi yönetimin malvarligina benzer tam bir koruma söz konusu ol-
mamistir. Bunun yerine yerel yönetimlerin vergi ve resimleri ile kamu hizmetine tahsis
edilmis ve gelir getirmeyen mallari ile bu koruma sinirli tutulmustur. Bir baska deyisle,
ögretide bulunan idarenin özel mallari ile idarenin kamu hizmetine ayrilmis mallari ayri-
minin yerel yönetimlere iliskin uygulama alani bulundugu söylenebilir. Ancak, yerel yö-
netimlerin malvarligina iliskin olarak haczedilemezligin kapsami, 1980'1iyillarda uluslara-
rasi ve iç gelismelerin isiginda baslayan piyasalasma süreci dogrultusunda son yillarda
yerel yönetimlerde reform adi altinda asamali olarak daha da daraltilma egilimine girmis-
tir.

Belediyelerin malvarliginin haczine iliskin olarak, 1930 tarihli 1580 sayili mülga belediye
kanununda belediyelerin haklari, salahiyet ve imtiyazlari basligini tasiyan 19. maddesi-
nin 7. fikrasinda "...belediye vergi ve resimleri ile hidemati ammeye muhtas ve akar
olmayan emval ve esyasi üzerine haciz konulmamak" denmektedir. Buna göre belediye
vergi ve resimleri ile kamu hizmetine tahsis edilen ve gelir getirmeyen tasinir ve
tasinmaz mal ve esyasina haciz konulamayacagi açikça belirtilmistir. Bu hüküm, kamu
hizmetinin devamlillgi ilkesinin bir uzantisi dogrultusunda yerel düzeyde kamu hizmetle-
rini yerine getiren belediyelerin mallarina iliskin haczedilemezlik kuralini düzenlemektey-
di. Ancak zaman süreci içinde söz konusu ilke dünyada kamu hizmeti anlayisina yönelik
olumsuz yaklasimlarin güç kazanimi ile birlikte dönüsüme ugratilmistir. Bu dogrultuda,
öncelikle özel yasalar çikarilarak yerel yönetimlerin mallarinin haczedilemezlik kurali
asindirilmistir.

Bu kapsamda 1994 krizi sonrasinda yerel gelirlere yönelik düzenlemeler çerçevesinde
belediyenin mallarina iliskin hükümler de getirilmistir. 1953 tarihli 6183 sayili "Amme
Alacaklarinin Tahsil Usulü Hakkinda Kanunun" haczedilemeyecek mallar baslikli 70.

i Bu konuda farkli görüslere iliskin olarak karsi oy yazilari için bkz. 21.10.1992 tarihli Anayasa Mah-
kemesi Karari (RG 30.6.1993, No.21623, s.47 vd.)
2 Devlet malinin kapsami için bkz. Yargitay 12. H.D., 28.5.1984, G. 4590/6805, 23.3.1981
G.1427/3627 sayili karadan.
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maddesinin 1. bendi 1994 tarihli 3986 sayili yasa ile su sekilde degistirilmistir. "Asagida
gösterilen mallar haczedilemez: 233 sayili Kamu Iktisadi Tesebbüsleri Hakkinda Kanun
Hükmünde Kararname hükümlerine tabi iktisadi devlet tesekkülleri, kamu iktisadi kuru-
luslari, bunlarin müesseseleri, bagli ortakliklari,istirakleri ve mahalli idarelerin mallari
hariç olmak üzere Devlet mallari ile hususi kanunlarinda haczi caiz olmadigi gösterilen
mallar." Maddedeki degisiklikten açikça anlasildigi üzere yerel yönetimlerin mallari 6183
kapsaminda haczedilebilir hale getirilmistir.

Öte yandan 1994 tarihli 3986 sayili Yasa'nin 17. maddesi ile 2380 sayili Yasa'ya ekle-
nen ek madde 4'e göre, belediyelerin SSK'ya olan prim borçlarinin, bundan böyle, Iller
Bankasi tarafindan dagitilan belediye payindan kesilerek ödenmesi yöntemi getirilmistir.
Bunun yaninda, 3986 sayili Yasa'nin 18. maddesi ile, "5237 sayili Belediye Gelirleri
Kanunu ile Diger Kanunlarla Belediyelere Verilen Paylarin Belediye Vergi ve Resimleri
Hükmünde Olduguna Dair 15.7.1963 tarih ve 277 sayili Kanun"un 1. maddesi degistiriI-
mis ve yeni düzenlemeye göre, belediyelere verilmekte olan tüm paylarin, belediye vergi
ve resimleri hükmünde oldugu, ancak, belediyelerin 6183 sayili Amme Alacaklarinin
Tahsil Usulü Hakkinda Yasa hükümlerine göre tahsili gereken borçlari nedeniyle hacze-
dilebilecegi kurali getirilmistir. Görüldügü üzere, bu madd.elerdeki degisikliklerle yerel
yönetimlerin malvarliginin haczedilemezlik alani tamamen daraltilmistir.

Yerel yönetimlerin malvarliginin haczedilmesine iliskin önemli bir diger düzenleme ise
2002 tarihli 4749 sayili Kamu Finansmani ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkinda
Kanunun Hazine alacaklarinin tahsili ve idaresini düzenleyen 11. maddesi kapsaminda
yapilmistir. Bu göre, "dis borcun ikrazi suretiyle kullandirilan kredilerden, ikraz edilen
kuruluslarca vadesinde Müstesarliga ödenmeyen kisimlar ve Hazine garantilerinden
Müstesarlikça üstlenmeler neticesinde dogan alacaklar ile ikrazen ihraç edilmis olan
Devlet iç borçlanma senetlerinin borçlu tarafindan ödenmemesi durumunda, bu tür ala-
caklar için 6183 sayili Amme Alacaklarinin Tahsil Usulü Hakkinda Kanun hükümleri
uygulanir. Vadesinde ödenmeyen Hazine alacaklarina 6183 sayili Kanun hükümleri
çerçevesinde gecikme zammi uygulanir." Bu madde aslinda belediyelerin dis borçlan-
malarindan dolayi ödeyemedikleri borçlari Hazine'nin ödemesini ve bu kapsamda bele-
diyelerin dis borcunu iç borca dönüstürerek belediyeleri kendisine borçlu hale getirmesi-
ni düzenlemektedir. Böylece 6183 sayili yasa kapsaminda Hazine'nin belediyelere karsi
vergi, harç gibi zora dayali gelirleri disinda kalan malvarligina haciz koyma yetkisi ver-
mektedir.

Nihayetinde yerel yönetimler reformu kapsaminda çikarilan 5393 sayili Belediye Yasasi
ile belediyenin malvarligina yönelik haczedilemezlik piyasa kosullari dogrultusunda iyice
esnetilmistir. Buna göre, belediyenin yetkileri ve imtiyazlari basligini tasiyan
15.maddenin son fikrasinda "belediyenin proje karsiligi borçlanma yoluyla elde ettigi
gelirleri, sartli bagislar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanilan mallari ile belediye tarafin-
dan tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez" seklinde düzenlenmistir.
Açikça görüldügü üzere söz konusu hüküm mülga 1580 sayili Belediye Yasasindan
farkli bir düzenleme içermektedir. Buna göre yeni düzenlemenin getirdigi en temel farkli-
liklardan biri belediye mallarina yönelik haczedilemezligin kapsamini daraltmakta olusu-
dur. Daha önceki yasada haczedilemezlik için "kamu hizmetine tahsis" kosulu yeterli
sayilmisken, yeni düzenlemede "kamu hizmetlerinde fiilen. kullanilma" kosulunu getir-
mektedir. Böylece belediye meclisi karari ile malvarligi içerisinde yer alanlar kamu hiz-
metine tahsis edilmis olsa bile eger fiilen kullanimda degilse bu mallara yönelik haczin
önü açilmaktadir. Yeni düzenleme yukarida da deginildigi üzere belediyelerin genel büt-
çe vergi gelirlerinden aldiklari payin SSK, Maliye Bakanligi ve Hazine tarafindan kesinti-
ye ugratilabilmesine izin vermeye devam etmektedir. Son olarak çarpici nokta, özellikle
belediyelerin dis borçlanmalarinda gündeme gelen belediyenin proje karsiligi borçlanma
yoluyla elde ettigi gelirlerin ve sartli bagislarin haczedilemezlik kapsamina alinmis olma-
sidir. Bu durum küresellesme sürecinde belediyelerin nasil bir yola tesvik edilmek isten-
diginin de kuskusuz önemli bir kanitidir.
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